ATA NÚMERO ONZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E
CATORZE.
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 26 de dezembro.
1.-Análise da correspondência recebida:
Recebida carta com cartaz e pedido de divulgação do 61º aniversário da APA Raoul Follereau (apoio
ao leproso). O Executivo deliberou proceder á afixação do cartaz nas suas instalações.
Recebido pedido de donativo do Banco Alimentar Contra a Fome. O executivo chegou à conclusão
que o melhor donativo passa por oferecer instalações ou apoio logístico aquando das campanhas de
recolha de alimentos. Aprovado por unanimidade
Convocatória para Reunião Ordinária do CLAS, dia 08 de janeiro de 2014. Na qualidade de
representante da Junta de Freguesia e também eleita 2.º secretário, estará presente a vogal Maria de
Lurdes Palaio.
Recebido e.mail da bancada “ Somos Figueira” solicitando cópia gravada da última sessão da
Assembleia de Freguesia e cópia de todas as atas das reuniões do Executivo neste mandato. O
executivo deliberou por unanimidade enviar o solicitado, nos termos da Lei.
Carta da ANAFRE enviada na sequência da agregação de freguesias. Foi deliberado por unanimidade
que a Junta de Freguesia de Buarcos seja sócia da Associação Nacional de Freguesias.
2.-Informações:
Espera de Reis – Realizar-se-á na noite de 5 de janeiro. A partir das 21 horas a Junta de Freguesia
estará a dar apoio logístico.
Dia de São Julião – dia 9 de janeiro. Pelas 19 horas será celebrada missa em honra de São Julião, na
Igreja Matriz da Figueira da Foz, com a participação do Coral David de Sousa
Distribuição de Cabazes de Natal: foi efetuada no dia 22 de dezembro de 2013. Foram contempladas
75 famílias de toda a freguesia. Os cabazes foram patrocinados pelo “ Jumbo”, “Verália” e “Clube
Rotários”, na sequência das diligências efetuadas pelos elementos do executivo junto de diversas
entidades, e pela própria Junta de Freguesia. A Junta entregou no domicílio às pessoas que não têm
condições para se deslocar.
Ação da Junta de Freguesia e mau tempo – A partir do dia 23 de dezembro a JF manteve intensa
atividade em colaboração com a Câmara Municipal e Proteção Civil, essencialmente no escoamento de
valas, apoio a inundações em lojas e habitações e desobstrução de caminhos afetados pela derrocada de
diversos taludes. As consequências não foram mais nefastas, dada a preocupação constante da JF, que
mantém pessoal no exterior na manutenção e limpeza de valas. Também na praia foi necessária
maquinaria pesada para deslocação de areias para permitir um bom escoamento das águas pluviais.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.095,31 € (três mil e noventa e cinco euros e trinta e
um 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,
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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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