
FREGUESIA

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Vinte e dois

Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta
minutos, na sede da Junta de Freguesia de Bidoeíra 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 discussäo e deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Discussão e aprovação do orçamento da despesa e da receita PPI e PPA referente ao

ano de 2023

Ponto três - Resumo da visita do presidente da CML, Sr. Gonçalo Lopes

Ponto quatro - "Consulta Prévia n.e L/2O23 - RUA DE SANTO ANTóN|O E RUA DA TEXUGUEIRA -

TEXUGUEIRA (Código de CPV 45233L4L-9 Manutenção de Estradas)

Ponto cinco - Deliberação da decisão de abertura do Procedimento Concursal comum para

constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho
carreira e categoiia de Assistente Operacional - Serviços Administrativos

Ponto seis - Preparação da Assembleia de Freguesia

O presidente declarou aberta a reunião, passando ao ponto um, fazendo um relato sumário das

actividades 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.

No ponto dois da ordem de trabalhos foi discutido e aprovado o orçamento da despesa e da

receita PPI e PPA referente ao ano de 2023 com a inclusão de novas rúbricas e alterações de

alguns valores considerados importantes colocar em prática no ano de 2023.

No ponto três da ordem de trabalhos foi feito o balanço dos assuntos abordados com o Sr.

Presidente da CML, Dr. Gonçalo Lopes, onde foram referidos alguns pontos importantes como o
ponto da situação do projecto da sala polivalente, a possibilidade de alargamento da via junto à

casa da Cova,(Rua da Cova), e a existência de um buraco eminente na Rua Principal já do
conhecimento dâ CML.

No ponto quatro da ordem de trabalhos foi decidido dar início aos procedimentos do concurso
para execução da ciclovia entre a Rua de Santo António e a Rua da Texugueira uma vez que está
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reunida toda a documentação necessária para o efeito. Para efeitos de deliberação foi decidido
que o júri será composto pelos elementos do Executivo, Tiago Miguel Gago dos Santos, Hugo
Marto Vieira e Telma Alexandra Agostinho do Outeiro, sendo que o presidente do júri será o
presidente da junta de Freguesia da Bidoeira de Cima, Tiago Miguel Gago dos Santos.

No ponto cinco da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade a decisão de abertura do
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho - carreira e categoria de
Assistente Operacional - Serviços Administrativos, conforme parecer favorável contido na
deliberação da Junta de Freguesia como descrito. Foi ainda deliberado favoravelmente, que na
impossibilidade de ocupação do posto de trabalho objeto do presente procedimento concursal
por trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou que se
encontrem em situação de requalificaçâo, o recrutamento será efetuado de entre trabalhadores
com vínculo de emprego por tempo determinado ou determinável ou sem vÍnculo de emprego
público previamente estabelecida.

Finalmente no ponto seis da ordem de trabalhos foram preparados os pontos a apresentar na
Assembleia de Freguesia

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.

O Presidente

O Tesoureiro

O Secretário
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