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----------------------------------ATA N.º 18/2011,--------------------------------------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE-------------------------------------------ABRIL DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de abril 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 - Ratificação de decisões urgentes;-------------------------------------------------4 - Comemorações do 25 de Abril;----------------------------------------------------5 - Marcação férias;--------------------------------------------------------------------6 - Concessão do bar das piscinas;---------------------------------------------------7 - Contratação de serviços de vigilância das piscinas da Praia;-------------------8 - Abertura de vala Rua das Cabreiras – Ervedal;---------------------------------9 - Aplicação de herbicida;------------------------------------------------------------10 - Regularização titularidade de propriedades da Freguesia.-------------------11 - 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Período de atendimento ao público.---------------------------------------Compareceu o senhor José Ribeiro, Administrador do Condomínio do prédio
Lote C da Praia de Quiaios, que solicitou a intervenção da Junta de Freguesia
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nos canteiros junto ao seu condomínio, uma vez que a Junta de Freguesia se
encontra a requalificar as Pracetas envolventes aos apartamentos.--------------Foi deliberado intervir logo que exista disponibilidade.---------------------------Estiveram ainda presentes dois moradores da rua Albano José de Carvalho,
que transmitiram a disponibilidade de alguns moradores para suportar a
aquisição de árvores, no pressuposto de serem arrancadas as existentes junto
às suas habitações.---------------------------------------------------------------------Face ao mau estado actual dos passeios nas zonas identificadas pelos
moradores, causado pelas raízes das árvores existentes, o executivo deliberou
estender o plano de substituição de árvores a estas zonas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Ratificação de decisões urgentes.-----------------------------------------Foi ratificada a seguinte decisão urgente do Presidente:---------------------------Concessão de licença para obras em sepultura perpétua a:------------------------José Manuel Oliveira Maia e Manuel Briolanja Rabadão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Comemorações do 25 de Abril.---------------------------------------------Face ao convite formulado pela Assembleia Municipal para a realização das
comemorações do 25 de Abril em Quiaios, que este executivo aceito de bom
grado, deliberou-se que as mesmas se iriam realizar no Grupo Instrução e
Recreio Quiaiense, por questões de equidade, pois as últimas comemorações
do 25 de Abril realizadas em Quiaios, aconteceram no Quiaios Clube.
Deliberou-se ainda convidar a Filarmónica Quiaiense para a cerimónia e
colaborar na logística de preparação da cerimónia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Marcação férias.----------------------------------------------------------------Foi aprovado o mapa de férias dos funcionários desta autarquia, referente ao
ano civil de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Concessão do bar das piscinas.---------------------------------------------Foi deliberado iniciar processo para concessão do bar das Piscinas da Praia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 18/2011, da reunião ordinária de cinco de Abril de dois mil e onze
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7 – Contratação de serviços de vigilância das piscinas da Praia.------Foi deliberado iniciar o processo para contratação de serviços de vigilâncias
das piscinas da Praia de Quiaios, para a época balnear.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Abertura de vala Rua das Cabreiras - Ervedal.------------------------Foi deliberado colaborar com as Águas da Figueira, na abertura de vala para
instalação de conduta de água.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Aplicação de herbicida.-------------------------------------------------------Foi deliberado proceder-se à aplicação de herbicida na freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Regularização titularidade de propriedades da Freguesia.-------Deliberou-se regularizar a titularidade das seguintes propriedades:------------Edifício da antiga Junta de Freguesia localizado na rua Dr. Nogueira de
Carvalho nº22/24, inscrito na matriz sob o n.º 576.-------------------------------Parque de merendas da Praia de Quiaios, localizado na Avenida dos Pescadores
omisso na matriz.-----------------------------------------------------------------------Parque de Campismo de Quiaios, localizado na Rua Parque de Campismo s/n ,
inscrito na matriz sob o artigo provisório nº 2.979.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 - Compras de Material.---------------------------------------------------------Foi deliberado fazer as seguintes compras:------------------------------------------- Kimiplan, Lda. 80 litros de herbicida, pela importância de €1.372,91.---------- Macoimbra, 340 M2 de mosaico alfama bege, 45 sacos de Weber Col rapid
cinza, 3 sacos de Weber Col (fermacolor), 400 cruzetas 5 mm, pela importância
de €3.801,25.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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,
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O Secretário,
O Tesoureiro,
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