JUNTA DE FREGUESIA DE QUIAIOS

ATA N.º23/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE
05/07/2011

“Nos Termos do art.º91 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.º23/2011,---------------------------------------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE-------------------------------------------JULHO DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de julho 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.º27, 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 - Representação da Freguesia de Quiaios na Findagrim;------------------------5 - Limpeza de ruas;--------------------------------------------------------------------6 - Cedência de espaço para Associação Filarmónica Quiaense;------------------7 - Adjudicação dos Bares do Hot Summer Festival;-------------------------------8 - Cedência de espaço para Quiaios Clube;----------------------------------------9 - Revogação do Protocolos com a Câmara Municipal;---------------------------10 - 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.---------------------------------------Não compareceu nenhum munícipe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Ratificação de decisões urgentes.------------------------------------------Ata n.º23/2011, da reunião ordinária de cinco de Julho de dois mil e onze
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Foi ratificada as seguintes decisões urgentes do Presidente:----------------------Foi concedido licença para obras em sepultura perpétua a Mário João da Costa
Figueiredo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Representação da Freguesia de Quiaios na Findagrim.-------------Após convite formulado pela Junta de Freguesia de Maiorca, para participação
na Findagrim 2011, e depois de contactos estabelecidos, deliberou-se participar
através da actuação do Rancho Folclórico “Os Pauliteiros” da Serra da Boa
Viagem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Limpeza de ruas.----------------------------------------------------------------Foi deliberado proceder à limpeza de ruas e becos em Quiaios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Cedência de espaço para Associação Filarmónica Quiaense.------Foi deliberado a cedência do Palco Elísio Gil Lourenço, praça envolvente e
duas tasquinhas para os dias 27 e 28 de Agosto, afim de realizarem um arraial
popular e um concerto com Filarmónica Quiaense.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - Adjudicação dos Bares do Hot Summer Festival.----------------------Foi recepcionada 1 proposta para exploração dos bares, do Sr. Rui Jorge
Feliciano Machado do valor de € 3.000,00.----------------------------------------Consequentemente, deliberou-se concessionar os Bares ao

Sr. Rui Jorge

Feliciano Machado pelo referido valor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - Cedência de espaço para Quiaios Clube.--------------------------------Deliberamos a cedência para dia 31 de Julho do Jardim Paroquial para a
realização de Mercado Medieval. Nos dias 3 , 4 e 10 de Setembro o Palco Elísio
Gil Lourenço e praça envolvente, assim como duas Tasquinhas para realizar as
Festas de Verão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 - Revogação de Protocolos com a Câmara Municipal. ------------------
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Foi deliberado concordar com a proposta da Câmara Municipal da Figueira da
Foz para revogação do protocolo de Delegação de Competências e
Transferência de Meios da CMFF na Junta de Freguesia de Quiaios - Pequenas
Reparações em Jardins-de-Infância e Escolas do 1º CEB.-------------------------Foi deliberado concordar com a proposta da Câmara Municipal da Figueira da
Foz para revogação de Protocolos de Delegação de Competências e
Transferência de Meios da CMFF na Junta de Freguesia de Quiaios

-

Fornecimento de refeições e funcionamento do prolongamento de horário nos
Jardins de Infância;--------------------------------------------------------------------Por consequência da revogação deste protocolos foi deliberado não renovar os
contratos de trabalho com as funcionárias Maria de Fátima Simões Fernandes
e Maria Cristina Pinto Trafaria, com termo a 14 de Outubro e 14 de Setembro
de 2011, respectivamente, afectas ao prolongamento de horários dos Jardins de
Infância da Cova da Serpe e Serra da Boa Viagem. Foi ainda deliberado
proceder ao pagamento das respectivas indemnizações, no termo dos referidos
contratos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Compras de material.-------------------------------------------------------Foi deliberado fazer as seguintes compras:------------------------------------------- Azenha & Irmão, 1 electrobomba Aspri 35/4M 1,5 -11/4, 1 automático 6,3 – 10
A e alguns acessórios em latão pela importância de €360,01.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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