ATA NÚMERO QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E TREZE.
Aos catorze dias do mês de novembro 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 07 de novembro.
O Executivo tomou conhecimento da resposta da Saint Gobain a informar de que a empresa apoiaria a
Freguesia de Buarcos com o donativo de 20 cabazes de Natal, para reforçar o apoio a famílias
carenciadas.
O Executivo reuniu ainda no sentido de planear as comemorações em honra de São Julião;
O Executivo deliberou:
Apoiar a concretização dos projetos das Iluminações de Natal na freguesia até uma verba máxima de
1.000,00 euros;
A realização de um concerto de Natal na Igreja Matriz de São Julião, no dia 29 de dezembro, através de
uma parceira com a Filarmónica do Carvalhense – “Missa Brevis”;
Apoiar a Corrida de Pais Natais a realizar no dia 21 de dezembro, com a cedência de carrinha para
transporte e grades para vedação da via pública;
A realização da tradicional missa no dia 9 de janeiro de 2014 em honra de São Julião, assim como a
realização da Prova de Corta Mato Escolar a realizar em janeiro, com data a coordenar com os
Agrupamentos Escolares.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de outubro de 2013, nos quais se
registam um total da receita de 53.223,55 € (cinquenta e três mil duzentos e vinte e três euros e
cinquenta e cinco cêntimos) e total de encargos de 39.644,45 € (trinta e nove mil seiscentos e quarenta
e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 96.625,40 € (noventa e seis mil seiscentos e vinte e cinco euros e
quarenta cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 15.558,70 € (quinze mil quinhentos e cinquenta e oito
euros e setenta cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos e que serão
remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de Pagamento.
O Executivo procedeu ainda ao planeamento dos trabalhos de rua a efectuar.
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.
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