FREGUESIA
DE
BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Quatro
Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 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 Janeiro e Fevereiro.
Ponto 2 - Análise do processo regularização extraordinária de vínculos precários de
trabalhadores em funções públicas, abertura de concurso e designação de júri.
Ponto 3 - Processo de aquisição de terrenos para alargamento do Cemitério de
Bidoeira de Cima.
O presidente declarou aberta a reunião passando de imediato a referir as tarefas
executadas durante os meses de Janeiro e Fevereiro que incidiram basicamente na
atenção prioritária à segurança rodoviária, mantendo limpos os sistemas de drenagem
de águas pluviais e removendo das vias as terras provenientes de deslizamento de
taludes, de forma a contribuir para minimizar os efeitos das chuvas abundantes deste
início de ano.
Para além disso foram executadas limpezas de vários arruamentos em Bidoeira de Cima
e Mata da Bidoeira.
Referiu, também, que foram executadas todas as tarefas inerentes à actividade da
Junta de Freguesia, nomeadamente aquelas que são objecto dos Acordos de Execução
e Inter-administrativos de Delegação de Competências assinados com a Câmara
Municipal de Leiria.
No ponto dois da ordem de trabalhos foi feita uma análise exaustiva do processo de
regularização extraordinária de vínculos precários de trabalhadores em funções
públicas. O Presidente informou o restante executivo do andamento deste processo,
sendo necessário, para efeitos da abertura de concurso, a designação de um júri.
Após análise foi deliberado por unanimidade designar os seguintes membros:

Presidente - Pedro Manuel Mateus Ribeiro de Campos, advogado e Presidente da
Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima;
1º Vogal Efectivo – Artur Rogério de Jesus Santos, empresário e Presidente da Junta da
União de Freguesias de Colmeias e Memória;
2º Vogal Efectivo – Catarina Alexandra Dias Martins, Técnica Superiora na Junta da
União de Freguesias de Colmeias e Memória;
1º Vogal Suplente – Luís Carreira Moreira, empresário e membro da Assembleia de
Freguesia de Bidoeira de Cima;
2º Vogal Suplente – Abel de Oliveira Vieira, técnico informático e membro da
Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima.
No ponto três da ordem de trabalhos foi discutida a necessidade de proceder ao
alargamento do Cemitério de Bidoeira de Cima. Tendo em consideração que o
cemitério está próximo de atingir o limite da capacidade para construção de novas
sepulturas, foi deliberado por unanimidade dar poderes ao Presidente da Junta de
Freguesia, Jorge Crespo, para encetar negociações com os proprietários dos terrenos
adjacentes.
Foi ainda referido a necessidade de, no projecto de alargamento, constar uma zona
para columbários, tendo em conta que está prevista a construção de um crematório
em Leiria, sendo previsível o aumento exponencial do número de cremações.
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 _______________________________________________

