FREGUESIA
DE
BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Seis
Aos treze dias do mês de Abril 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 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 o
meses de Março e Abril e programação do trabalho a executar nos próximos meses.
Ponto 2 – Ponto de situação do processo de regularização extraordinária de vínculos
precários de trabalhadores em funções públicas: Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados e Notificações de Homologação.
Ponto 3 – Construção de recinto para a colocação de contentores de recolha de monos.
O presidente declarou aberta a reunião passando de imediato a referir as tarefas
executadas durante o mês de Março que incidiram basicamente na atenção prioritária
à segurança rodoviária, mantendo limpos os sistemas de drenagem de águas pluviais
de forma a contribuir para minimizar os efeitos das chuvas abundantes deste início de
ano.
Foram realizadas limpezas de bermas e taludes na estrada de ligação entre Bidoeira de
Baixo e Bidoeira de Cima, estrada da antiga Etar, onde posteriormente os serviços
camarários efectuaram os trabalhos de beneficiação do piso com a aplicação de semipenetração.
De seguida foram discutidos os trabalhos a realizar nos próximos tempos, sendo que
ficou decidido que serão continuados os serviços de limpeza e apoio aos trabalhos de
reparação de vias na localidade de Mata da Bidoeira, sendo referida a necessidade de
executar várias caixas de drenagem de águas pluviais e colocação de respectiva
tubagem.
Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente deu conta do ponto de
situação do processo de regularização extraordinária de vínculos precários de
trabalhadores em funções públicas, informando que não tendo havido oposição, os
funcionários que se pretende integrar são os únicos constantes na lista unitária de

ordenação final dos candidatos aprovados, pelo que já foram feitas as notificações de
homologação e o pedido para publicação no Diário da República.
Após os prazos de lei, o processo ficará concluído e poder-se-ão elaborar os contratos
de acordo com o estipulado na lei, ficando concluído o processo.
No ponto três da ordem de trabalhos foi analisada e discutida a necessidade de
construção de um recinto para a colocação dos contentores de recolha de monos.
Assim, foi consensual que a localização destes contentores ao lado do Cemitério do
Carriço constitui um problema atentatório da dignidade do local, dado ser frequente a
deposição de lixo diverso, dentro e fora dos contentores.
Assim, tendo em consideração que existe uma parcela de terreno nas traseiras deste
cemitério que está desaproveitado, foi deliberado iniciar os procedimentos necessários
para a construção de um muro de suporte de terras necessário ao nivelamento do
terreno, tendo em vista a construção de um recinto vedado para a colocação dos
contentores em condições de salubridade, higiene e segurança.
Foi ainda decidido solicitar um apoio financeiro à Câmara Municipal de Leiria para o
efeito e delegar no Presidente Jorge Crespo a responsabilidade de pedir orçamentos e
acompanhar a execução das obras.
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 _______________________________________________

