ATA NÚMERO QUINZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE JANEIRO DE DOIS MIL
E CATORZE.
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, na Delegação da Figueira da Foz da Junta de
Freguesia de Buarcos com sede em, 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.
Após a verificação de Quórum, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efectuada no dia 23 de janeiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo reuniu com representantes do Fusing – Culture, tendo sido apresentado a esta Junta de
Freguesia a intenção de repetir a organização do Evento realizado no ano anterior, que se mostrou
bastante positivo para a dinamização turística e económica da Cidade, com a intenção de incluir
novidades para que o Certame continue a ser cada vez mais apelativo.
Resultado do exposto, foi solicitado ao Executivo apoio logístico, tendo sido deliberado a cedência do
mesmo apoio logístico adequado às capacidades de resposta da Junta, nomeadamente, cedência de
viatura para cargas, execução dos pedidos de licenças e articulação com as autoridades de segurança,
uma vez que o projecto Fusing tornou-se rapidamente num marco na mostra e divulgação turística da
Cidade, acrescendo ainda o facto de ser uma mostra de Cultura e Arte que se traduziu na intervenção de
diversos espaços da cidade, referindo-nos aos murais espalhados pela cidade, o que faz perpetuar o
evento.
O Executivo congratulou ainda o facto do grupo de Jovens da organização, acreditarem, reunirem
esforços e realizarem o certame de grande qualidade em todas as ordens;
- Foi solicitado à Junta de Freguesia por parte do Agrupamento de Escolas Figueira mar, apoio para a
colocação em Estágio de dois alunos do Curso de Apoio Psicossocial.
Foi deliberado por unanimidade aceitar os dois alunos, ficando um em Buarcos e outro na Delegação da
Figueira da foz.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 694,35 € (seiscentos e noventa e quatro euros e trinta
e cinco 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.
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