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JUNTA DE FREGUESIA DE QUIAIOS

----------------------------------ATA N.º 16/2011,----------------------------------------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE-----------------------------------------FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 - Aplicação de manilhas na Rua da Praia;-----------------------------------------6 - Alteração de tubo de esgoto no lavadouro;--------------------------------------7 - Reparação de telhado do Museu- Praia de Quiaios;----------------------------8 - Reparação de pavimento da praça do mercado, Largo Padre Costa e Silva –
Quiaios;----------------------------------------------------------------------------------9 - Remoção de sistema de rega das zonas verdes – Praia de Quiaios;-----------10 - Requalificação de Pracetas – Praia de Quiaios;--------------------------------11 - Vias de comunicação;-------------------------------------------------------------12 - Muros de suporte – Acabar conduta de águas pluviais;-----------------------13 - Abertura de vala na Rua do Paião – Murtinheira;-----------------------------14 - Cessão de contrato de trabalho;-------------------------------------------------15 - Compra 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. Informou ainda que o Clube Caça e Pesca da Freguesia de
Ata n.º 16/2011, da reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e onze
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Quiaios, vai realizar no dia 22 de Janeiro uma batida à raposa, e solicitou o
trator com reboque para transporte dos caçadores.--------------------------------Foi deliberado ceder o trator, desde que o funcionário da Junta de Freguesia
esteja disponível para o conduzir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Período de atendimento ao público.---------------------------------------Não compareceu nenhum munícipe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Concessão de sepultura.------------------------------------------------------Foi concedido uma sepultura perpétua com dupla profundidade com fundações
a Maria Alice Amado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Licença para obras – Cemitério.--------------------------------------------Foi concedido uma licença para obras em sepultura perpétua a:-----------------Maria Alice Amado e António Manuel Silva Neto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Aplicação de manilhas na Rua da Praia.---------------------------------Foi deliberado aplicar meias manilhas em parte da valeta da Rua da Praia,
desde a bomba de água até ao acesso à Cruz Vermelha. Pretende-se com esta
obra acabar com a erva que cresce abundantemente na valeta provocada pelas
águas que correm durante todo ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Alteração de tubo de esgoto no lavadouro – Largo S. Sebastião.--O senhor Rui Pedro, proprietário de uma habitação no largo de S. Sebastião,
informou o executivo que o tubo de descarga do lavadouro do Largo de S.
Sebastião se encontra danificado e as águas transbordam para fora da caixa,
provocando humidade e salitro nas paredes da sua habitação. Face ao exposto,
deliberou-se intervir no sentido de resolver a situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - Reparação de telhado do Eco Museu – Praia de Quiaios.-----------Foi deliberado proceder-se à reparação do telhado do Museu, que se encontra
com várias telhas partidas, derivado aos ventos fortes que se têm registado.---Ata n.º 16/2011, da reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e onze
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-------------------------------------------------------------------------------------------8 - Reparação de pavimento da praça do mercado, Largo Padre
Costa e Silva - Quiaios.------------------------------------------------------------Devido ao abatimento do pavimento por cima do poço localizado na zona onde
habitualmente são montadas as tasquinhas, que pode provocar acidentes às
pessoas que circulem junto à mesma, foi deliberado proceder-se à reposição do
pavimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 - Remoção de sistema de rega das zonas verdes – Praia de Quiaios.
Motivado pela necessidade de redução de custos na manutenção de zonas
verdes, foi deliberado retirar o sistema de rega das zonas verdes da rua Prof.
Lourenço da Costa Leão, e proceder à limpeza dos terrenos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Requalificação de Pracetas – Praia de Quiaios.----------------------Foi deliberado proceder-se à requalificação das Pracetas da Praia de Quiaios,
tendo para isso que se retirar alguma terra, piteiras e outras árvores existentes.
Foi deliberado ainda aplicar manga plástica preta, coberta com brita, e plantar
árvores novas que nos vão ser fornecidas pela CMFF.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 - Vias de comunicação.---------------------------------------------------------Foi deliberado proceder-se ao alcatroamento do troço em tout-venant na Rua
dos Patrimónios até à casa do senhor Adão Correia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - Muros de suporte – Acabar conduta de águas pluviais.------------Foi deliberado fazer muros de suporte de terras em alguns terrenos na rua da
Sra. da Graça, para podermos proceder a instalação dos tubos, em falta, para
escoamento das águas pluviais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 - Abertura de vala na Rua do Paião - Murtinheira.--------------------Foi deliberado colaborar com as Águas da Figueira, na abertura de vala para
instalação de conduta de água.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 16/2011, da reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e onze
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14 - Cessão de contrato de trabalho.-------------------------------------------Foi deliberado informar a Sra. Maria Eduardo Figueiredo Balsas Caldeira que o
seu contrato de trabalho com esta autarquia, que totaliza 3 anos no próximo
dia 06 de Abril, não será renovado devido aos constrangimentos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------15 - Compra de material.----------------------------------------------------------Foi deliberado adquirir cimento e ferro para as obras em curso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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