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----------------------------------ATA N.º 24/2011,--------------------------------
--------------------DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE------------------
-------------------------AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Aos dois dias do mês de agosto 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 - Noite de folclore com mercado à antiga;------------------------------------------

4 - Aplicação de manilhas;-------------------------------------------------------------

5 - Limpeza da lixeira junto ao cemitério;--------------------------------------------

6 - Rescisão de contrato Emprego- Inserção;----------------------------------------

7 – Segunda alteração orçamental;----------------------------------------------------

8 - Compras de material.---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

O senhor Presidente informou, que o Rancho Regional de Quiaios solicitou a 

oferta de lembranças para presentear o Grupo Etnográfico da Beira – Açores, 

que  vem colaborar  no  evento  “Noite  de  folclore  com mercado  à  antiga”,  a 

realizar no dia 6 de Agosto, inserido nas Festas de Verão do GIRQ.---------------

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

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

Esteve presente a senhora Alda Maria Bernardes Neto Marques, residente na 

Rua da Praia nº 8 Quiaios, que solicitou ao executivo aplicação de tout-venant 
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junto ao seu muro, para evitar o alagamento da zona quando chove com maior 

intensidade. -----------------------------------------------------------------------------

Foi comunicado à senhora que, assim que haja disponibilidade por parte dos 

serviços da freguesia, ir-se-á intervir no sentido de melhorar as condições de 

acesso à sua habitação e resolver o problema do alagamento.---------------------

Esteve  ainda  presente  o  senhor  António  Sousa  Tondela  presidente  da 

Delegação  da  Cruz  Vermelha  de  Quiaios,  a  comunicar  as  dificuldades 

financeiras da instituição, motivadas pelas alterações recentes do transporte de 

doentes,  e  que  estão  em  curso  contactos  com  vista  à  resolução  destas 

dificuldades. -----------------------------------------------------------------------------

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

3 - Noite de Folclore com Mercado à antiga.---------------------------------

No  âmbito  do  intercâmbio  cultural  entre  o  Rancho  Folclórico  Regional  de 

Quiaios e o Grupo Etnográfico da Beira – Açores, foi deliberado oferecer um 

prato pintado, um livro “Quiaios – Migalhas de História” e um galhardete ao 

grupo convidado.------------------------------------------------------------------------

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

4 – Aplicação de manilhas.--------------------------------------------------------

Deliberou-se aplicar 3 manilhas de 50 na vala da Rua das Fidalgas, no Casal 

Novo, para acesso a terrenos rústicos.------------------------------------------------

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

5 – Limpeza do depósito de resíduos junto cemitério.--------------------

Devido  à  falta  de  civismo  de  alguns  munícipes  no  despejo  de  resíduos  no 

depósito  de resíduos e  face  à  situação insustentável  que neste  momento se 

encontra,  foram  contactados  os  serviços  da  Câmara  Municipal,  para 

procederem ao transporte dos resíduos  do depósito para o aterro Camarário. 

Fomos informados que de momento não podiam corresponder ao nosso pedido 

pelo  que  foi  deliberado  proceder  à  limpeza  do  depósito  com  os  meios  da 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------

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

6 – Rescisão de contrato Emprego- Inserção.-------------------------------
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A  pedido  do  Sr.  Armando  Cardoso  Regadas,  foi  rescindido  o  contrato  de 

Emprego  –  Inserção  celebrado  no  âmbito  da  Medida  contrato  Emprego  – 

Inserção com esta Junta a 27 de Julho de 2011, por ter uma nova oferta de 

Trabalho na sua área profissional.-----------------------------------------------------

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

7 – Segunda alteração orçamental.---------------------------------------------

Foi  aprovada  a  segunda  alteração  orçamental  para  reforço  de  rubricas  da 

despesa corrente;----------------------------------------------------------------------- 

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

8 - Compras de material.-----------------------------------------------------------

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

- Sicobrita: 231 toneladas de tout-venant, pela importância de €461,09.---------

- Pavineto: 1,04 tonelada de massa asfáltica, pela importância de €59,22.-------

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

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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