ATA NÚMERO OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
TREZE.
Aos doze dias do mês de dezembro 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 05 de dezembro.
A junta de freguesia reuniu no sentido de trabalhar ainda na Execução do Orçamento e Plano de
Atividades para 2014, a apresentar em Assembleia de Freguesia;
Reuniu ainda acerca da proposta entregue pela GlobalSoft, para a atualização do sistema informático
da junta, no que refere ao software de faturação e de serviços Administrativos.
A Junta de Freguesia deliberou adjudicar os serviços à mesma, uma vez que já é a empresa responsável
pelo atual funcionamento dos sistemas, assim como se enquadrar perfeitamente nos desígnios deste
Executivo, para garantir o funcionamento dos dois espaços da Freguesia; nomeadamente a Sede de
Freguesia e a Delegação da Figueira da Foz;
Deliberou proceder à entrega dos cabazes de Natal no próximo dia 23 de dezembro, contactado as
famílias carenciadas com direito ao referido apoio, para estarem presentes nas instalações da
Freguesia.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de novembro de 2013, nos quais se
registam um total da receita de 74.142,02 € (setenta e quatro mil cento e quarenta e dois euros e dois
cêntimos) e total de encargos de 60.009,09 € (sessenta mil e nove euros e nove cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 96.677,51 € (noventa e
seis mil seiscentos e setenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 1.368,37 € (mil trezentos e sessenta e oito euros e
trinta e sete 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 efetuar.
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:

1

Junta de Freguesia de Buarcos
Sede: Rua do Barreiro, n.º 5
3080-284 Figueira da Foz
Telefone: 233432 608

Delegação: Rua do Mato, n.º 42
3080-042 Figueira da Foz
Telefone: 233 422 630

