JUNTA DE FREGUESIA DE QUIAIOS

ATA N.º 22/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE
07/06/2011

“Nos Termos do art.º 91.º da Lei nº.169/99, de 18/09, as atas são publicitadas na íntegra, mediante
edital afixado durante 5 dos 10 dias subsequentes à sua aprovação, tendo em vista garantir a
publicidade necessária à eficácia externa das decisões”.
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----------------------------------ATA N.º 22/2011,---------------------------------------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE-------------------------------------------JUNHO DE DOIS MIL E ONZE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos sete dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Quiaios, sita na Rua da
Figueira da Foz, n.º 27, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a
presença dos membros eleitos, Senhores Carlos Manuel da Silva Rabadão Presidente, Fernando Bento Balsas – Secretário e Gina Maria da Conceição
Lourenço – Tesoureiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Informações;------------------------------------------------------------------------2 - Atendimento ao público;-----------------------------------------------------------3 - Adjudicação do Bar da Piscina;---------------------------------------------------4 - Animação de Verão;----------------------------------------------------------------5 - Feira das Freguesias e Tasquinhas da Freguesia de Quiaios;------------------6 - Contratos Emprego Inserção;-----------------------------------------------------7 - Prestação de serviços no Cemitério de Quiaios;---------------------------------8 - Concessão dos bares do evento Hot Summer Festival;----------------------9 - Limpeza de bermas;-------------------------------------------------------------10 - Limpeza de escola;----------------------------------------------------------------11 - Limpeza de passadeiras;----------------------------------------------------------12 - Limpeza de ruas.------------------------------------------------------------------13 - Remoção dos arbustos e aplicar painéis em rede lacada;---------------------14 - Preparação da época balnear;----------------------------------------------------15 – Segunda revisão orçamental;----------------------------------------------------16 – Primeira alteração orçamental;-------------------------------------------------17 - Compras de Material.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------1- Informações.----------------------------------------------------------------------Ata n.º 22/2011, da reunião ordinária de sete de junho de dois mil e onze
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O Presidente informou acerca da correspondência pendente e que necessita de
despacho imediato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Período de atendimento ao público.---------------------------------------Não compareceu nenhum munícipe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Adjudicação do Bar da Piscina.--------------------------------------------Foram recepcionadas 5 propostas:---------------------------------------------------Duas propostas do Sr. Jorge Manuel de Almeida Flores, às quais foram
atribuídos os números 1A e 1B;-------------------------------------------------------Uma proposta do Grupo Galáxia Produções, representada pelos Srs. José
Ferreira e Rogério Gonçalves, a qual foi atribuído o número 2;-------------------Duas propostas do Sr. Rui Jorge Feliciano Machado, às quais foram atribuídos
os números 3A e 3B;-------------------------------------------------------------------Após análise das propostas deliberou-se não considerar as propostas 1A e 3A,
por condicionarem as condições oferecidas à renegociação do prazo da
concessão, em desconformidade com o edital de concessão.----------------------Das 3 restantes propostas, após a aplicação dos critérios enunciados no
Caderno de Encargos, o executivo deliberou classificá-las da seguinte forma:--1 - Jorge Manuel de Almeida Flores;-------------------------------------------------2 - Rui Jorge Feliciano Machado;----------------------------------------------------3 - José Ferreira e Rogério Gonçalves;-----------------------------------------------Consequentemente, deliberou-se concessionar o Bar das Piscinas ao primeiro
classificado, Sr. Jorge Manuel de Almeida Flores, pelo valor de € 2.0001,00;---------------------------------------------------------------------------------------------4 – Animação de Verão.-----------------------------------------------------------Após aprovação do programa de animação do verão de 2011, em anterior
reunião de executivo, deliberou-se avançar com o seguinte programa:----------Tasquinhas da Freguesia --------------------------------------------------------•

13 de agosto – Arraial com o Grupo Musical “Kisom”;----------------------

•

14 de agosto – Animação com o agrupamento musical “Fura Fura”;------
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•

15 de agosto – Arraial com o Duo Musical “Homepage” e grupo de dança
BWS;------------------------------------------------------------------------------

Hot Summer Festival 2011-------------------------------------------------------•

10 a 14 de agosto - Animação musical a cargo dos DJ “OskarDJ”,
“AnthonyA”, “Taste2Beat”, “Ralph Kasper”, “Groove Addiction”,
“Claudio Gomes”, “Banana”, “Pete B”, “Eduardo Patrão” e “Xano
Cavaleiro”.

•

15 de agosto – Animação musical a cargo das bandas musicais “Os
Suspeitos”, “Eternal Flow” e “Super Dinamite”.

Arraial em honra do Padroeiro------------------------------------------------•

20 de Agosto – Arraial com o Grupo Musical “Homepage”.----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------5 – Feira das Freguesias e Tasquinhas da Freguesia de Quiaios.-----Após convite formulado a todas as associações e coletividades da freguesia, e
CVP-Quiaios, para avaliar do interesse em colaborar na Feira das Freguesias e
Tasquinhas da Freguesia de Quiaios, compareceram à reunião o Quiaios Clube,
GIRQ, CVP-Quiaios e ADM. ----------------------------------------------------------No decurso desta reunião manifestaram interesse em participar na Feira das
Freguesias, a decorrer entre 25 de Junho e 3 de Julho na Figueira da Foz, o
Quiaios Clube e o GIRQ, através da exploração das tasquinhas.------------------Manifestaram interesse em participar nas Tasquinhas da Freguesia, a decorrer
entre 13 e 15 de Agosto na Praia de Quiaios, o Quiaios Clube e a CVP-Quiaios.- A Sociedade Filarmónica Quiaiense disponibilizou-se previamente para
participar na Feira das Freguesias, em representação da nossa freguesia, com a
atuação da Filarmónica Quiaiense. Deliberou-se comparticipar com € 125,00
as despesas do lanche, servido após a atuação da filarmónica, fornecido pela
tasquinha de Quiaios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Contratos Emprego Inserção.----------------------------------------------Após entrevista com mais de duas dezenas de candidatos propostos pelo IEFP,
para satisfazer as necessidades decorrentes da aprovação dos “Contratos
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Emprego Inserção”, aprovados pelo IETF, e após várias renúncias, deliberouse: ----------------------------------------------------------------------------------------•

Assinar contrato com os Srs. João Carlos Marques Bento e Joaquim
José Figueiredo Caneira, para prestação de serviços gerais na Praia de
Quiaios, para o período compreendido entre 15 de Junho e 14 de
Setembro;------------------------------------------------------------------------

•

Assinar contrato com os Srs. Rui Miguel Lourenço Pereira e Maria
Helena Marques Rosa do Nascimento, para prestação de serviços
administrativos nas Piscinas da Praia, para o período compreendido
entre 17 de Junho e 16 de Setembro;-----------------------------------------

•

Assinar contrato com os Sr. António José da Silva Mouta, para prestação
de serviços gerais na Freguesia de Quiaios, para o período
compreendido entre 30 de Junho de 2011 e 29 de Junho de 2012;-------

-------------------------------------------------------------------------------------------7 – Prestação de serviços no Cemitério de Quiaios.-----------------------Face à necessidade de manutenção do Cemitério de Quiaios, deliberou-se
contratar a prestação dos serviços do Sr. Joaquim Manuel Custódio, para
assegurar os serviços de coveiro, limpeza e abertura/fecho do cemitério e
depósito de resíduos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Concessão dos bares do evento Hot Summer Festival:-------------Foi deliberado iniciar processo para concessão dos bares do Hot Summer
Festival.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Limpeza de bermas.---------------------------------------------------------Foi deliberado proceder-se à limpeza das bermas da freguesia com corta-sebes
instalado no trator.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Limpeza de escola.-------------------------------------------------------------
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No âmbito do protocolo estabelecido com a CMFF, para pequenas reparações
nos edifícios escolares da freguesia, foi deliberado proceder à limpeza na zona
de recreio e aplicar rede sombra no tanque de areia da Escola da Cova da serpe.
--------------------------------------------------------------------------------------------11– Limpeza de passadeiras.-----------------------------------------------------Foi deliberado retirar areia das passadeiras de acesso à Praia de Quiaios.---------------------------------------------------------------------------------------------------12 – Limpeza de ruas.--------------------------------------------------------------Foi deliberado proceder-se à limpeza das ruas da Cova da Serpe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 – Remoção dos arbustos e aplicação de painéis em rede lacada.--Foi deliberado remover os arbustos junto à escola de Quiaios e aplicar painéis
em rede lacada verde. Foi ainda decidido pintar os muros à cor existente.-------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Preparação da época balnear.---------------------------------------------Foi deliberado proceder à distribuição dos caixotes para os resíduos na Praia e
entradas das passadeiras, e montar chuveiros nos locais habituais, assim como
casa de banho na Praia da Borega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 – Segunda revisão orçamental.----------------------------------------------Foi aprovada a 2ª revisão orçamental, destinada a reforçar a rubrica de
ferramentas e utensílios para aquisição de um corta-sebes de braço;-------------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Primeira alteração orçamental.------------------------------------------Foi aprovada a primeira alteração orçamental para reforço de algumas rubricas
da despesa corrente;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 – Compras de material.--------------------------------------------------------Foi deliberado fazer as seguintes compras:------------------------------------------- Drogaria 2000: 5 painéis Hércules 1.04 m branco, 6 postes Hércules, 6 bases
plásticas com bucha metálica, pela importância de €219,17.----------------------- Sotiplanta: 24 árvores Metrosíderos, pela importância de €516,60.------------Ata n.º 22/2011, da reunião ordinária de sete de junho de dois mil e onze
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- Helenos, S.A.: 2 postes perfil MT, pela importância de €1.845,00.--------------Sonigate, dois pares de portáteis PMR-446, Cobra MT-800C, pela
importância de €111,81.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada, nos termos da
lei.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente,
O Secretário,
O Tesoureiro,
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