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 ---------------------------------- ATA N.º 20/2011, --------------------------------  
 -------------------- DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE ------------------  
 --------------------------- MAIO DE DOIS MIL E ONZE --------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ao terceiro dia do mês de maio 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 – Atendimento ao público; -----------------------------------------------------------  

3 – Ratificação de decisões urgentes; -------------------------------------------------  

4 – Contratos Emprego Inserção; -----------------------------------------------------  

5 – Manutenção das piscinas da Praia; -----------------------------------------------  

6 – Aquisição de produtos para tratamento da água e de limpeza das piscinas;-  

7 – Animação de Verão; ----------------------------------------------------------------  

8 – Dia Mundial da Criança; -----------------------------------------------------------  

9 – Limpeza da Escola da Serra da Boa Viagem; ------------------------------------  

10 - Limpeza de ruas; -------------------------------------------------------------------  

11 - Plantação de flores; -----------------------------------------------------------------  

12 - Tanque de areia; --------------------------------------------------------------------  

13 - Parque de merendas; ---------------------------------------------------------------  

14 - Bungalows; -------------------------------------------------------------------------  

15 - Tratamento de águas das Piscinas da Praia; ------------------------------------  

16 – Concessão da Loja nº 4 do Mercado; --------------------------------------------  

17 - Compras de material. --------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem de Trabalhos.--- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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1- Informações. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou que a Sra. Cristiana Maria Oliveira Cabete 

comunicou que não pretende continuar com a loja nº 4 do Mercado de Quiaios.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Período de atendimento ao público. --------------------------------------  

Não compareceu nenhum munícipe. --------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Ratificação de decisões urgentes. -----------------------------------------  

Foram ratificadas as decisões urgentes do Presidente: -----------------------------  

 Concessão de sepultura perpétua com dupla profundidade com 

fundações a Isabel Custódia e Manuel Augusto de Jesus Figueiredo. ----  

 Concessão de licença para obras em sepultura perpétua a Isabel 

Custódia, João Manuel Conceição Nunes, Manuel Augusto de Jesus 

Figueiredo, Maria Irene Nogueira Pedro Mamede e José Augusto Pedro 

Barrocas. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Contratos Emprego Inserção. ----------------------------------------------  

Após entrevista com vários candidatos propostos pelo IEFP, para satisfazer as 

necessidades decorrentes da aprovação dos “Contratos Emprego Inserção”, 

aprovados pelo IETF, e após várias renúncias, deliberou-se:  ---------------------  

 Assinar contrato com os Sr. Armando Cardoso Pereira Regadas, para 

prestação de serviços gerais na área da freguesia, para o período 

compreendido entre 25 de Maio de 2011 e 24 de Maio de 2012; ----------   

 Assinar contrato com os Sr. Hernâni Miguel da Rocha Azenha, para 

prestação de serviços administrativos na sede da freguesia e nas 

Piscinas da Praia, para o período compreendido entre 16 de Maio e 15 de 

Novembro de 2011; --------------------------------------------------------------   

 Assinar contrato com os Sr. António José Conceição Talhado, para 

prestação de serviços gerais na Freguesia de Quiaios, para o período 

compreendido entre 10 de Maio e 09 de Outubro de 2011; ----------------   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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5 – Manutenção das piscinas da Praia. ---------------------------------------  

Foi elaborado o plano de manutenção de máquinas e limpeza de tanques das 

piscinas, tendo sido deliberado contratar o Sr. Manuel Lorigo para o executar o 

trabalho, pelo valor hora de 8,00€ (oito euros). -------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – Aquisição de produtos para tratamento da água e de limpeza das 

piscinas. ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado solicitar propostas para fornecimento de produtos de limpeza e 

tratamento da água da piscina, assim como o restante material necessário para 

o seu bom funcionamento. -------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7 – Animação de Verão. -----------------------------------------------------------  

Deliberou-se a realização dos seguintes eventos de animação de Verão na 

Freguesia: 

 22 a 24 de Julho – Torneio de Vólei de Praia, com a colaboração da 

Federação Distrital de Vólei, de Coimbra, no areal da Praia de Quiaios; -  

 7 de Agosto – 1º Encontro de Skimboard, na praia de Quiaios; -----------  

 13 a 15 de Agosto - Tasquinhas da Freguesia de Quiaios, com animação, 

no Parque de Merendas da Praia; ---------------------------------------------  

 10 a 15 de Agosto – Hot Summer Festival 2011, com a presença de DJ e 

Bandas de Rock, na Praia de Quiaios; ----------------------------------------  

 20 de Agosto – Arraial em honra do Padroeiro de Quiaios, S. Mamede, 

no largo Padre Costa e Silva; ---------------------------------------------------  

Para a realização das Tasquinhas da Freguesia, e também para a Feira das 

Freguesias, a realizar na Figueira da Foz, deliberou-se convidar todas as 

colectividades e associações da freguesia, e a Cruz Vermelha de Quiaios. -------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

8 – Dia Mundial da Criança. -----------------------------------------------------  

Deliberou-se organizar um evento destinado a assinalar o Dia Mundial da 

Criança, a realizar na Praia de Quiaios, com jogos infantis e presentes para as 

crianças. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

9 – Limpeza da Escola da Serra da Boa Viagem. ---------------------------  

Foi deliberado proceder-se à limpeza do tanque de areia e pátio da escola da 

Serra da Boa Viagem. -------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

10 – Limpeza de ruas. -------------------------------------------------------------  

Foi deliberado proceder-se à limpeza das ruas da Praia de Quiaios. --------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

11 – Plantação de flores. ----------------------------------------------------------  

Foi deliberado proceder-se à plantação de novas flores no jardim Paroquial de 

Quiaios. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

12 – Tanque de areia. --------------------------------------------------------------  

Deliberou-se construir um tanque de areia para a prática de voleibol num dos 

terrenos da rua Prof. Lourenço José da Costa Leão, de acordo com o PPI. -------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13 – Parque de merendas.--------------------------------------------------------  

Foi deliberado instalar 3 pontos de água no Parque de Merendas e instalar um 

motor de balão no artesiano existente. Deliberou-se ainda alterar o sistema de 

abastecimento de água para o Bar do Prior, passando o estabelecimento a ser 

abastecido por água da rede pública e as casas de banho a ser fornecidas por 

água do motor.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

14 – Bungalows. --------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado colaborar na limpeza dos espaços verdes dos Bungalows, como 

tinha ficado acorda nas negociações do novo contrato. -----------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

15 – Tratamento de águas das Piscinas da Praia. --------------------------  

Após avaliação das despesas de tratamento de água das piscinas da Praia e 

após consultas efectuadas ao mercado, deliberou-se contratar os serviços da 

empresa Pisciarte para efectuar o tratamento de águas das Piscinas, pelo valor 

de € 2.025,00, acrescido de IVA à taxa de 23%. -------------------------------------  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

16 – Concessão da Loja nº 4 do Mercado.------------------------------------  

Face a entrega da loja nº 4 pela Sra. Cristiana Maria Oliveira Cabete, foi 

deliberado proceder-se de imediato à publicação de edital para hasta pública 

da loja em questão. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

17 - Compras de material. --------------------------------------------------------  

Foi deliberado fazer as seguintes compras: ------------------------------------------  

- MTL Madeiras tratadas, 56 varas torneadas abertas ao meio, 38 varas 

tratadas c/ bico pela importância de € 730,03. --------------------------------------  

- Sotiplanta, 400 Gazaneas Splendens pela importância de € 300,12. -----------  

- Drogaria 2000, a painéis Hércules 1,04 MT verde pela importância de 

€64,55. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Drogaria Lineve, 1 motor Jet Euromatic, 1 autoclave fibra 75 litros, 

manómetro, 1 T cinco vias, 1 pressostáto pela importância de €283,75. --------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Decormar, 1 placa em granito preto cosmos pela importância de €215,25. ----  

- Macoimbra, 29 sacos Weber Col Rapid Fluid Cinza,  1 saco Weber Color 

Epoxy branco,  3  Weber Color Plus Branco, pela importância de €705,88. -----  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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, 


