JUNTA DE FREGUESIA DE QUIAIOS

ATA N.º 17/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE
01/03/2011

“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”.

JUNTA DE FREGUESIA DE QUIAIOS

----------------------------------ATA N.º 17/2011,----------------------------------------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE--------------------------------------------MARÇODE DOIS MIL E ONZE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao primeiro dia do mês de março 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 - Período de atendimento ao público;----------------------------------------------3 - Concessão de sepultura;-----------------------------------------------------------4 - Licença para obras – Cemitério;--------------------------------------------------5 – Alteração do sistema de rega das zonas verdes do mercado;------------------6 - Alargamento de Estrada-Casal Novo;--------------------------------------------7 - Manutenção da escola - Quiaios;--------------------------------------------------8 - Manutenção da escola – da Serra da Boa Viagem;------------------------------9 - Entubar valeta – Largo S. Sebastião;---------------------------------------------10 - Reparação dos pisos das Piscinas;-----------------------------------------------11 - Reparação de passeios e remoção de árvores;----------------------------------12 - Candidaturas ao programa “Contrato Emprego Inserção do IEFP;----------13 - Sepulturas;-------------------------------------------------------------------------14 - Registo de propriedades da Freguesia de Quiaios;----------------------------15 - Compras de material.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------1- Informações.----------------------------------------------------------------------O Presidente informou acerca da correspondência pendente e que necessita de
despacho imediato.---------------------------------------------------------------------Acta n.º 17/2011, da reunião ordinária de um de Março de dois mil e onze
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-------------------------------------------------------------------------------------------2 - Período de atendimento ao público.---------------------------------------Não compareceu nenhum munícipe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Concessão de sepultura.-----------------------------------------------------Foi concedido uma sepultura perpétua simples a Maria Estela Moreno Pereira
e Castro Fernandes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Licença para obras – Cemitério.-------------------------------------------Foi concedido licença para obras em sepultura perpétua a Maria Estela
Moreno Pereira e Castro Fernandes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Alteração do sistema de rega das zonas verdes do mercado.------Foi deliberado que sistema de rega dos espaços verdes envolventes ao mercado
passe a ser fornecido pela água do motor que se encontra junta à sala de
leitura. Para tal proceder-se-á à instalação de uma conduta de água desde o
motor, até ao início da conduta do sistema de rega que se encontra na praça do
mercado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Alargamento de Estrada-Casal Novo.------------------------------------Foi deliberado fazer alargamento de estrada na rua das Fidalgas, na curva do
terreno do senhor Lino Oliveira, que cedeu o terreno para o efeito, assumindo a
Junta de Freguesia a execução de um novo muro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - Manutenção da Escola- Quiaios.--------------------------------------------Foi deliberado proceder-se a troca de três painéis de rede da vedação, assim
com à substituição de uma fechadura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - Manutenção da Escola – Serra da Boa Viagem.------------------------Foi deliberado proceder-se a substituição de lâmpadas e montar um vidro
numa janela.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta n.º 17/2011, da reunião ordinária de um de Março de dois mil e onze
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9 – Entubar valeta – Largo S. Sebastião.-------------------------------------Foi deliberado entubar a valeta entre o GIRQ e a Travessa da rua da
Espinheira, em tubo corrugado de 200.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Reparações dos pisos das Piscinas.-------------------------------------Foi deliberado proceder-se à substituição do piso envolvente à piscina pequena
e fazer manutenção dos pisos dos tanques.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Reparação de passeios e remoção de árvores.------------------------Foi deliberado proceder-se à reparação de passeios em algumas ruas da Praia
de Quiaios e remover algumas árvores que se encontrem em mau estado, assim
como algumas que estejam a danificar os passeios. Foi ainda decidido proceder
à plantação de algumas árvores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - Candidaturas ao programa “Contrato Emprego Inserção do
IEFP”.----------------------------------------------------------------------------------Face ao aumento de trabalhos de manutenção de espaços verdes e outros
inerentes à época balnear, foi deliberado apresentar as seguintes candidaturas
ao Programa “Contrato Emprego Inserção do IEFP”:----------------------1 para Serviços Administrativos, com a duração de 6 meses;---------------------1 para Serviços Gerais, com a duração de 6 meses;---------------------------------4 para Serviços Gerais, na Praia e Piscina, com a duração de 3 meses;----------2 Serviços Gerais, com a duração de 12 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13- Sepulturas.-----------------------------------------------------------------------Foi deliberado proceder-se à abertura e construção de fundações para 3
sepulturas de dupla profundidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 - Registo de propriedades da Freguesia de Quiaios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 - Compras de material.---------------------------------------------------------Foi deliberado fazer as seguintes compras:------------------------------------------Acta n.º 17/2011, da reunião ordinária de um de Março de dois mil e onze
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- Drogaria 2000, 5 grelhas em ferro fundido com aro pela importância de €
2223,86---------------------------------------------------------------------------------- Fernando Azenha, 78Kg de manga plástica branca pela importância de €
319,00.------------------------------------------------------------------------------------ Sicóbrita, 54,98 toneladas de tout-venant pela importância de €118,35.------- Decormar, 2 placas toponímicas em vidraço pela importância de € 130,32.---- Mater-Gândra, 14 M3 de areia pela importância de €292,74.-------------------- António Pedrosa Cordeiro, 3 chafariz pelo valor €240,00.----------------------- Humberto Poças as, 62 MT de tubo corrugado 200 pela importância de
€251,66.---------------------------------------------------------------------------------- Pavineto, 2,55 toneladas de massa asfáltica pela importância de €145,22.----- Arfil, 285,68 toneladas de areia pela importância de €1.756,00.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada, nos termos da
lei.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente,
O Secretário,
O Tesoureiro,
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