
FREGUESIA

DE

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Vinte e um

Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta
minutos, na sede da Junta de Freguesia 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 - Preparação da Festa de Natal da Freguesia

Ponto três - 1a Alteração do Mapa de pessoal 2022 - Concurso Público para a contratação de
Ass¡stente Operacional

Ponto quatro - Apresentação, discussão e votação da adenda número 8 referente ao Contrato
lnteradministratívo de Delegação de Competências no âmbito da realização de obras díversas

Ponto cinco - Apresentação, discussão e votação da adenda número 3 referente ao Contrato
lnteradministrativo de Delegaçäo de Competências entre o Município de Leiria e a freguesia da
Bidoeira de Cima no âmbito da conservação, manutenção e beneficiação das vias municipais.

Ponto seis - Elaboração da lista para distribuíção dos cabazes de Natal

O presidente declarou aberta a reunião, passando ao ponto um, fazendo um relato sumário das
atividades do pessoal operacional da Junta de Freguesia, resumo de pendências para analisar no
exterior (pequenas obras) no seguimento de solicitações feitas, análise 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 feita a preparação da Festa de Natal da Freguesia com
elaboração dq programa para divulgação junto da população bem como discussão e aprovação de
todos os orçamentos das despesas inerentes à festa.

No pontotrês foidiscutida e aprovada a 13 alteração ao Mapa de Pessoaldo ano corrente para se
proceder à abertura do Concurso Público para a contratação de Assistente Operacional devido ao
pedido de mobilidade de uma Assistente Técnica da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima.
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No ponto quatro da ordem de trabalhos foi apresentada, discutida e aprovada a adenda número
8 referente ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências no âmbito da

realização de obras diversa, para apresentação em Assembleia de Fregüesia.

No ponto cinco foi apresentada, discutida e aprovada a adenda número 3 referente ao Contrato
lnteradministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Leiria e a freguesia da

Bidoeira de Cima no âmbito da conservação, manutenção e beneficiação das vias municipais, para

apresentação em Assembleia de Freguesia.

Finalmente no ponto seis da ordem de trabalhos foi discutida e aprovada a lista de famílias
carenciadas para entrega dos cabazes de natal oferecidos pela CML.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte horas e trinta minutos, da qual se

lavrou a presente acta que foi lida e assinada pelos presentes.

/;. L //O Presidente

O Tesoureiro

O Secretário
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