- Concessão de exploração do Bar das
piscinas de Quiaios, ano de 2015.
Colocada a questão se os antigos
locatários tinham a sua situação,
monetária, encerrada com a Junta.
Faltava acertos de contas, que
entretanto foram resolvidas.
- Concessão de exploração do
restaurante do Parque de Campismo
de Quiaios, ano de 2015.
Colocada a questão se os antigos
locatários tinham a sua situação,
monetária, encerrada com a junta.
Não. Não pagou nada da concessão.
O paço seguinte é arranjar advogado
para tratar do assunto.- - - - - - - - - - - ----------Proposta de Lei do Orçamento de
Estado 2017
A Proposta de Lei do Orçamento do
Estado para 2017 hoje entregue na
Assembleia da República confirma e
consolida avanços presentes no
Orçamento de 2016, tais como a
reposição dos salários na
Administração Pública, a redução do
IVA da restauração, e a reposição dos
complementos de reforma.
A Proposta de OE consagra ainda
medidas com origem na iniciativa ou
com contribuição do PCP. Entre
outras:
- o alargamento da gratuitidade dos
manuais escolares a cerca de 370.000
mil crianças do 1º ciclo do ensino
básico;
- o reforço da Acção Social Escolar;
- o descongelamento do Indexante dos
Apoios Sociais que se traduzirá no
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aumento de várias prestações sociais;
- o apoio aos desempregados de
longa duração
- avanços quanto aos parâmetros do
regime contributivo dos trabalhadores
a recibos verdes;
São também dados passos positivos
no apoio e estímulo aos pequenos e
médios empresários, na perspectiva
de redução de custos da energia, no
alívio da tributação sobre as pessoas
com deficiência e no reforço da verba
para o apoio às Artes.
O adicional sobre o IMI com incidência
sobre imóveis de elevado valor
representa um passo, ainda que
tímido, na introdução de critérios de
justiça social na tributação.
Ainda que de forma insuficiente foi
possível, com a intervenção decisiva
do PCP, abrir caminho para dar
respostas a questões dos
trabalhadores das empresas ao Sector
Empresarial do Estado,
designadamente com a reposição dos
instrumentos de contratação colectiva
nas matérias referentes ao subsídio de
refeição, ao trabalho suplementar e ao
trabalho nocturno, que é necessário
alargar às restantes matérias de modo
a restabelecer o direito à contratação
colectiva consagrado na Constituição.
No sentido da reversão de restrições
impostas a direitos e remunerações
dos trabalhadores da Administração
Pública e no desenvolvimento da
reversão prevista no OE de 2016
confirma-se o descongelamento do
subsídio de refeição e a actualização
do seu valor diário em 25 cêntimos,
num caminho que é necessário
estender a outras matérias.
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EDITORIAL:
- Na sessão nº 2 da Assembleia de
Freguesia realizada no dia 27/12/2013
foi para; Discussão e votação da
proposta da CDU para o prolongamento
da Rua da Fonte Velha (GNR),
entroncando na Rua de Poiares (Praia
de Quiaios/Murtinheira), com a
distância aproximada de 350m.
Foi aprovada por unanimidade.
Portanto, deixou de ser uma proposta
da CDU e passou a ser da Assembleia
de Freguesia

Freguesia da vereadora Ana Carvalho
e do Eng.º Fernando Contente a fim de
aferir alguns dos principais problemas
da freguesia no quadro do Urbanismo.
- No decorrer de diversas A.F, foi
colocado a pergunta sobre esta via, a
resposta foi sempre a mesma está na
Câmara. Na última A.F. de 25 de
junho, a resposta foi mais detalhada,
está na Câmara entregue ao Sr. Engº.
Fernando Contente. Em correio
electrónico questionámos. A resposta
veio com a celeridade adequada,
desmentindo categórica e frontalmente
o Executivo, vejamos;
“Relativamente à informação que o
executivo da Junta de Freguesia de
Quiaios lhe dá desde 2014, sendo a
resposta sempre a mesma, “está na
Câmara entregue ao Sr. Eng.º
Fernando Contente”, é de lamentar,
pois o executivo da Junta de
Freguesia, caso tenha apresentado na
Câmara Municipal documentação
sobre o assunto, de certeza que
saberá a quem a entregou e de
certeza que não foi ao funcionário
Fernando Contente.”

O Executivo da Junta fez o seu
trabalho, encaminhou-a para a Câmara.
Na acta, Executivo, nº5 de Fevereiro de
2014 faz a seguinte referencia ao
assunto; Construção de via na Praia de
Quiaios:
Acerca do projeto de construção de
uma via na Praia de Quiaios
apresentado pelo senhor Agostinho
Cruz, membro da Assembleia de
Freguesia, a Câmara Municipal,
informou que é necessário saber se os
terrenos onde passa a referida via, são
pertença da Junta ou de particulares.
Não possuímos, desconhecemos qual a
resposta dada pelo Executivo.
É aqui que começa a brincadeira do
“gato e do rato” com a A.F.

Como observamos, o Executivo da
Junta aldrabou à A.F. Que dizer desta
atitude.

- Na actividade, do Executivo, entre A.F.
referente ao período de 24 de Setembro
de 2014 faz referência; visita à

Colocamos a questão ao Sr. Vereador
que nos informou que o referido
processo se encontra na Divisão de
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Obras e Projectos Municipais para
execução de planta cadastral, e na
Sub-Unidade de Planeamento, da
Divisão de Urbanismo no que diz
respeito ao PDM de Quiaios.
No entanto, esta informação peca por
defeito, esqueceu-se de informar as
datas desde quando este processo
passaram para as referidas Divisões.
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
No dia 30 de Setembro, 21,30 h, na
Sala de Sessões da Junta de
Freguesia, ocorreu a 16º Assembleia
de Freguesia.
Após a leitura do expediente, foi
aprovada por maioria a acta da sessão
anterior.
-voto de louvor, proposto pelo PS, aos
membros da organização do 4º
WOODROCK FESTIVAL realizado no
passado mês de Julho na Praia de
Quiaios. Aprovado por unanimidade.
Entrou-se no ponto de índole geral.
Exmo.(a) Sr.(a) Presidente da
Assembleia de Freguesia
Assunto: Discussão em Comissão do
Projeto de Lei n.º 231/XIII/1.ª (PCP) –
Reposição de Freguesias
O Projeto de Lei n.º 231/XIII/1.ª –
Reposição de freguesias, proposto pelo
Grupo Parlamentar do PCP, após a
discussão em plenário no passado dia
30 de junho, baixou sem votação à
Comissão de Ambiente, Ordenamento
do Território, Descentralização, Poder
Local e Habitação. Nesta iniciativa, o
Grupo Parlamentar do PCP propõe a
reposição de freguesias onde seja essa
a vontade dos respetivos órgãos
autárquicos.

Atendendo à relevância da matéria no
que concerne à reorganização
territorial, entendemos que as
autarquias e as populações devem ser
auscultadas neste processo.
Considerando que esta nossa proposta
não foi acolhida no Grupo de Trabalho
para o efeito, o Grupo Parlamentar do
PCP convida o vosso órgão autárquico
a pronunciar-se sobre as propostas
que constam na iniciativa legislativa em
discussão e sobre qual deve ser a
reorganização administrativa do vosso
território.
A discussão em torno do tema gerou
pouca controvérsia. È sabido que na
anterior legislatura, e a nível Concelhio,
foi aprovado a redução/fusão de 4
freguesias. A freguesia de Quiaios
sofreu alterações no seu território;
perdeu a Serra para Buarcos, perdeu a
Costinha para o Bom Sucesso, ganhou
parte de Brenha (Cabanas) e recebeu
na totalidade Cova da Serpe.
Ora, este projecto-Lei veio para ser
consultado e pronunciar-se sobre as
propostas que nele constam sobre qual
deve ser a reorganização da freguesia.
A A.F. entendeu não mexer nas actuais
fronteiras.
- Continua sem novos episódios, a
saga do PRODER. Do IFAP não há
notícias sobre o processo devedor
instaurado à Junta de Freguesia. O que
está pendente não é receber o que
falta (19.000,00€) mas ter de devolver
o que foi recebido, (80.000,00€).
Nenhum desenvolvimento.
- Remoção da areia nos passadiços da
Praia. O pedido foi feito à autarquia
que se disponibilizou, antes do início

Telf. 233 425 314 – 233 919 616 Telm. 933 211 233 - cduquiaiosblogspt.com

da época balnear, fazer a remoção das
areias. Expressão usada “nada cai em
saco roto” acta nº12 dez. 15. Quem
repõe os corrimãos e travessas que
faltam?
- Levantamento do piso na rua de
Quiaios, Serra da Boa Viagem.
A dúvida colocada, na A.F passadas,
era se esta via pertencia, ou não, à
Junta de Quiaios. Não chegando a
desfecho nenhum, o importante é que
a obra seja feita o mais rápido possível.
Não obtivemos resposta, e a estrada
continua na mesma. Vamos esperar, e
observar até onde vai o atrevimento do
Executivo.
- Cruzamento da serra, pelo lado de
Buarcos, junto ao, antigo posto
florestal, cedido à Associação de
Deficientes, aqui termina a “fronteira”
com Buarcos/S, Julião, para Norte é
freguesia de Quiaios. A estrada que
nos leva ao Farol e depois para a
bandeira está num estado calamitoso.
Precisa de arranjo; buracos que
precisam de ser tapados, bermas que
precisam de ser regularizadas. Não
vale estarmos, novamente, a passar o
problema para os serviços florestais.
- Transito. Acabaram as pinturas no
pavimento, pelo menos é o que dá a
entender. Entre muito que ficou por
assinalar, o estacionamento no Largo
do Vidas era uma necessidade. A
confusão este verão foi total com os
automobilistas a fecharem por
completo as saídas do escoamento de
trânsito. Causas; a falta de pinturas no
pavimento do estacionamento.

desculpa com uma funcionária dos
recursos Humanos da Câmara. Foi
pelo Presidente da A.F. solicitado, mais
uma vez, que elabora-se o pedido. A
petição não foi executada. Andam, ou
não, a brincar com A.F. Relembra-mos
que este pedido de parecer diz respeito
à contratação de familiares de
membros da A.F. por parte do
Executivo para trabalharem nas
Piscinas durante as épocas balneares.
- No dia 16 de março veio a público, na
imprensa regional, uma notícia onde
dava conta do acordo que chegaram
duas entidades, Câmara e ICNF, sobre
a requalificação da Serra e lagoas.
Entre muitos aspectos a identificar,
nomeadamente a da Cimpor para
facilitar o projecto geoparque, ressalva
os projectos já existentes e sujeitos a
candidaturas para financiamento. E
sobre a estrada florestal que liga
Quiaios à Tocha, está ou não dentro
deste acordo. Não obtivemos resposta.
- Centro de Saúde das Alhadas.
Sabendo que está previsto no
orçamento da Câmara a construção de
um novo centro de saúde Alhadas (360
000€/2016,e 710 983€/2017), tendo
sido já adjudicado o início das obras.
Na incapacidade do Executivo da Junta
dar resposta cabal e esclarecedor,
deliberou a A.F., por unanimidade,
questionar a Câmara sobre os planos
previstos a Norte do Concelho no plano
da Saúde. Para o efeito foi aprovado
um voto com o objectivo de que o
Executivo solicitasse à Câmara
Municipal a informação possível sobre
o plano para a saúde na zona norte do
Concelho.

- Parecer do CCDR onde está?
O Executivo elaborou uma esfarrapada
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