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ATA N.º 29/2011
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21/12/2011

“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 29/2011,------------------------------------------DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E UM DE-------------------------------DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 – Aprovação do Orçamento para 2012 e do Plano Plurianual de Investimento
2012/15;---------------------------------------------------------------------------------2 – Aprovação do Mapa de Pessoal 2012;-------------------------------------------3 – Protocolo de cedência da Escola 1CEB do Ervedal;----------------------------4 – Protocolo de cedência dos arrecadação da Freguesia, no Largo Padre Costa
e Silva.----------------------------------------------------------------------------------- ;
5 – Aprovação de minutas de contratos de prestação de serviços no âmbito do
PRODER.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – Aprovação do Orçamento para 2012 e do Plano Plurianual de
Investimento 2012/15.-------------------------------------------------------------Foi aprovado o Orçamento para 2012, bem como o Plano Plurianual de
Investimento para 2012/15, conforme mapas anexos a esta acta (Orçamento
2012; Plano Plurianual de Investimentos 2012/15). Nos termos da lei, vão ser
enviados os documentos aprovados ao Presidente da Assembleia de Freguesia.
-------------------------------------------------------------------------------------------2 – Aprovação do Mapa de Pessoal 2012.------------------------------------Foi aprovado o Mapa de Pessoal para 2012, de acordo com o documento em
anexo (Mapa de Pessoal 2012). Nos termos da lei, vão ser enviados os
documentos aprovados ao Presidente da Assembleia de Freguesia.--------------Ata n.º 28/2011, da reunião ordinária de oito de dezembro de dois mil e onze
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-------------------------------------------------------------------------------------------3 – Protocolo de cedência da Escola 1CEB do Ervedal.-------------------Foi deliberado propor à Assembleia de Freguesia a minuta do protocolo entre a
Junta de Freguesia de Quiaios e a Associação de Moradores do Ervedal, para
delegação de competências de gestão e conservação de edifício escolar devoluto
Escola do 1º ciclo do ensino básico do Ervedal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Protocolo de cedência dos arrecadação da Freguesia, no Largo
Padre Costa e Silva.-----------------------------------------------------------------Foi deliberado propor à Assembleia de Freguesia a minuta do protocolo entre a
Junta de Freguesia de Quiaios e o Clube de Caça e Pesca da Freguesia de
Quiaios, para delegação de competências de gestão e conservação de
arrecadação localizada no Largo Padre Costa e Silva, em Quiaios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Aprovação de minutas de contratos de prestação de serviços no
âmbito do PRODER----------------------------------------------------------------Foram aprovadas as minutas dos contratos de prestação de serviços entre a
Freguesia de Quiaios e as empresas Silvapor e Geoterra, no âmbito do projeto
financiado pelo PRODER para requalificação das galerias ripícolas de mães-deágua da freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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