ATA NÚMERO DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E TREZE.
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, na sede da Junta de Freguesia de Buarcos,
sita na Rua do Barreiro, n.º 5, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com a presença de todos os seus
membros eleitos, Senhores José Manuel Matias Tavares - Presidente, Rui André Pinto Duarte Secretário, António Manuel Faim Cardoso - Tesoureiro, Maria de Lurdes Antunes Palaio e Pedro
Daniel Sousa Farinha Martins dos Santos - Vogais.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 24 de outubro.
O Executivo tomou conhecimento de que estiveram presentes:
- No dia 25 de outubro – Maria de Lurdes Palaio na entrega de prémios José Bento Pessoa no Casino da
Figueira da Foz;
- No dia 27 de outubro – Rui Duarte e Pedro Santos na entrega de prémios do Circuito de Surf do
Norte, prova organizada pela Associação de Surf da Figueira da Foz;
- Rui Duarte e Pedro Santos, informaram ainda os restantes membros do Executivo que estiveram em
representação da Freguesia, numa reunião de trabalho com uma candidatura aos órgãos sociais da
APEMIP, tendo debatido os problemas do mercado imobiliário na zona urbana.
Posto isto, o Sr. Presidente José Tavares e o Tesoureiro Faim Cardoso, informaram que também
estiveram presentes numa reunião entre a ACIFF, CMFF, e Associação do Bairro Novo, com o
propósito de juntar sinergias para que seja possível a realização da iluminação de Natal na baixa da
freguesia de forma a dinamizar e promover o comércio local. Da reunião resultaram a escolha de vários
locais a iluminar para recolha dos respetivos orçamentos.
O Executivo reuniu ainda com a Associação CASA, no sentido de dar continuidade ao programa de
apoio a famílias carenciadas no que respeita a distribuição de uma refeição semanal.
O Executivo informou ainda a respetiva associação da intenção da criação de um protocolo de forma a
regulamentar e formalizar a respetiva parceria, de forma a poder dar cobertura a toda a área da
freguesia.
O Executivo reuniu também com uma responsável pela Escola EB1 do Serrado, tendo sido solicitado à
Junta de Freguesia o apoio nas comemorações dos 50 anos da mesma. O apoio solicitado era referente a
algum equipamento antigo que fosse da época da Escola, tendo sido imediatamente respondido pelo
Executivo, pois é possível a cedência de uma secretária da época, através da colaboração de um freguês
que possui algumas antiguidades.
O Executivo deliberou:
- Realizar os Festejos de Natal a crianças desfavorecidas, em apoio com o Grupo de Motards da
Figueira da Foz;
- Solicitar orçamento para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os Funcionários
afetos aos trabalhos de exterior;
- A Cedência Temporária de um Vídeo Projetor à Filarmónica Figueirense para a realização de uma
peça natalícia;
- Por último o Executivo deliberou conceder Tolerância de Ponto correspondente ao período da tarde de
dia 01 de novembro.
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR – O Executivo apresentou as peças formais remetidas ao
Tribunal de Contas pelas Freguesias Extintas, das quais consta que o saldo transitado para a atual
Freguesia de Buarcos no valor total de 83.021,68 € (oitenta e três mil e vinte e um euros e sessenta e
oito cêntimos).
Transitaram da Freguesia de São Julião da Figueira da Foz o valor de 70.570,16 (setenta mil
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quinhentos e setenta euros e dezasseis cêntimos) e da Freguesia de Buarcos o valor de 12.451,52 €
(doze mil quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS RATIFICADOS - Foram ratificados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 35.726,95 € (trinta e cinco mil setecentos e vinte e
seis euros e noventa e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos da responsabilidade dos Executivos anteriores que estiveram em funções de gestão após
as eleições das Autarquias Locais do dia 29 de setembro de 2013 até à tomada de posse do presente.
Também foram ratificados os pagamentos de despesas no montante de 3.109,52 € (três mil cento e
nove euros e cinquenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e da responsabilidade do presente Executivo.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 2.848,19 € (dois mil oitocentos e quarenta e oito euros
e dezanove cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos e que serão
remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de Pagamento.
Foram ainda presentes vários requerimentos, solicitando a passagem de atestados para diversos fins,
que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser assinada por
todos os membros presentes.
Presidente:
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