ATA NÚMERO DEZASSEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos seis dias do mês de fevereiro 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, efetuada no dia 30 de janeiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo reuniu no sentido de analisar a execução dos trabalhos da Globalsoft referentes à
migração das plataformas informáticas dos serviços administrativos da Junta de Freguesia a
funcionarem nas duas instalações da mesma. Tendo em conta a intenção desta Junta de Freguesia em
manter os dois espaços existentes em funcionamento como já referido por diversas vezes, foi solicitado
à empresa Globalsoft a migração para uma Plataforma Global, para que os mesmos possam estar
ligados em rede e sincronizados. Resultante da reunião de trabalhos periódica com a Globalsoft, haverá
a necessidade de atualizar o servidor existente na Junta para que os serviços possam funcionar
adequadamente.
No pressuposto, o Executivo deliberou proceder a recolha de orçamentos para o Servidor com as
características solicitadas pela empresa Globalsoft;
- O Secretário Rui Duarte apresentou ainda ao Executivo a evolução dos trabalhos referentes ao
desenvolvimento do Site Oficial da Junta de Freguesia, estando já registado com o domínio
www.buarcos.pt, tendo sido deliberado que, face ao Processo de Reorganização Administrativa, deverá
ser solicitado à empresa responsável pela Execução do mesmo, a ID Portugal, a inclusão do Património
Cultural, Arquitetónico, Associativo da área referente à extinta Freguesia de São Julião, com vista à
criação de uma plataforma única e inclusiva da Freguesia;
- O Executivo discutiu ainda a intenção do desenvolvimento de projeto no âmbito do apoio ao idoso
isolado/dependente. A sinalização está a ser feita pelas técnicas da junta, outros técnicos e até por
elementos do executivo, tendo sido já realizado contacto com bolsa de voluntariado da CMFF para
marcar reuniões com este serviço.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 4.054,95 € (quatro mil e cinquenta e quatro euros e
noventa 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.
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

