FREGUESIA
DE
BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número dois
Aos doze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, pela vinte horas e trinta
minutos, reuniu na sua sede o executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima,
nas pessoas do seu presidente Jorge Manuel Vieira Crespo, do seu secretário Jorge
Adelino de Jesus Duro e da sua tesoureira Célia Maria Agostinho, para discussão e
deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Análise da actividade do pessoal operacional da Junta de Freguesia durante
os meses de Outubro, Novembro e Dezembro.
Ponto 2 – Elaboração do relatório de actividades e relatório financeiro da Junta de
Freguesia para apresentação na próxima Assembleia de Freguesia.
Ponto 3 – Elaboração e discussão do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o
ano de 2018.
Ponto 4 – Elaboração e discussão do Orçamento para 2018 e Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2017/2021.
O presidente declarou aberta a reunião passando ao relato sumário das actividades do
pessoal operacional da Junta de Freguesia no período em apreço, tendo sido
elaborado o respectivo relatório para apresentação na próxima Assembleia de
Freguesia.
Foi também elaborado o relatório financeiro da Junta de Freguesia, com indicação dos
valores em dívida e saldos bancários.
No Ponto três da reunião discutiu-se o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o
ano de 2018 que não sofre qualquer alteração em relação ao mapa em vigor.
Por fim, no Ponto quatro da Ordem de Trabalhos, foram discutidos e elaborados os
documentos relativos ao Orçamento para o ano de 2018 e Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2017/2021.
Quanto ao orçamento os valores inscritos foram os seguintes:

Receitas correntes – 123.490,00 €
Receitas de capital – 35.510,00 €
Outras receitas 1.000,00 €
Total de receitas 160.000,00 €
Despesas correntes – 112.900,00 €
Despesas de capital – 47.100,00 €
Total de despesas - 160.000,00 €
De notar que a Câmara Municipal continuará a promover a adjudicação das obras de
maior relevância nas freguesias por concurso público, nomeadamente no que respeita
às empreitadas de asfaltamento de arruamentos.
Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, foram discutidos e aprovados os
projectos de dimensão relevante a executar durante o presente mandato.
Nessa análise foram avaliados os investimentos a realizar directamente pela Câmara
Municipal, nomeadamente a conclusão e apetrechamento do Centro Escolar de
Bidoeira de Cima, a requalificação da Estrada Municipal 1038 (Estrada da Guia),
conclusão da rede de saneamento básico na freguesia (Mata da Bidoeira, Pêga e Casais
da Bidoeira) e a requalificação de arruamentos e estradas de ligação entre localidades.
Quanto aos investimentos da responsabilidade directa da Junta de Freguesia foram
discutidos e avaliados os seguintes: alargamento do cemitério de Bidoeira de Cima,
requalificação e pintura dos cemitérios e do Edifício-Sede da Junta de Freguesia,
construção de um furo de captação de água e de um Parque de Caravanismo junto ao
Parque de Lazer da Sapateira e uma atenção especial ao alargamento e ao apoio à
construção de infra-estruturas nos parques industriais da nossa freguesia.
Assim, elaborados os respectivos documentos, estes foram devidamente analisados e
aprovados para apresentar na próxima Assembleia de Freguesia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pela vinte e três horas, da qual se
lavrou a presente acta que foi lida e assinada pelos presentes.
O Presidente _______________________________________________
O Secretário________________________________________________
A Tesoureira _______________________________________________

