
FREGUESIA

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Vinte

Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos,
na sede da Junta de Freguesía de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima,

reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, nas pessoas do seu tesoureiro Hugo

Marto Vieira, do seu Secretário Telma Alexandra Agostinho do Outeiro, e do seu presidente Tiago

Miguel Gago dos Santos, para discussão e deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Discussäo e aprovaçäo da abertura da nova rua na Mata da Bidoeira com ligação à Rua

dos Patrícios.

Ponto três- Discussão e aprovaçâo das ruas para colocação de alcatrão no ano de 2023

Ponto quatro - Aprovação da adenda ne 7 - prorrogação do prazo de execução da ciclovia

Ponto cinco * Aprovação do orçamento para iluminação de Natal

O presidente declarou aberta a reunião, passando äo ponto um, fazendo um relato sumárío das

actividades do pessoal operacional da Junta de Freguesia, resumo de pendências para analisar no
exteríor (pequenas obras) no seguimento de solicitações feitas, análíse de contas para se proceder

a pagamento de algumas facturas pendentes, informação da agenda de trabalho prevista para a
semana corrente e limpeza das ruas da freguesia.

No ponto dois da ordem de trabalhos foi discutida e aprovada a abertura de uma nova rua na

localidade de Mata da Bidoeira no seguimento de um pedido efectuado por um dos residentes com

o objectivo de construção de moradia. Reunimos com todos os proprietáríos confinantes, tendo
obtído a aprovação por unanÍmídade para a abertura da rua com benefícios para todos,
futuramente designada Travessa do Valtojo.

No ponto trêsforam discutidas e aprovadas as diferentes ruâs a serem melhoradas com a colocação

de alcaträo no decorrer do ano de 2023. Serão melhoradas ruas em todos os lugares da freguesía.

No ponto quatro, após aprovaçäo em Assembleia Municipal no dia 4 de Novembro último, foí
aprovada pelo Executivo desta Junta de Fregueisa a adenda ne 7 do contrato interadministrativo de

delegação de competências na freguesia de Bidoeira, com prorrogação do prazo de execuçäo da
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ciclovia mista na Rua de Santo António no lugar de Texugueíra e na Rua da Texugueira no lugar de

Bídoeira de Cima prevista para 2A22 com prorrogação até Junho 2023.

Fínalmente no ponto cinco da ordem de trabalhos foi aprovado o orçamento para colocaçäo de

iluminação natalícia na freguesia com definição dos pontos estratégicos para colocação da mesma.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vÍnte horas e quarenta e cinco minutos,
da qual se lavrou a presente actâ que foi lida e assinada pelos presentes.

O Presidente

O Tesoureiro

O Secretário
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