ATA NÚMERO DEZASSETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E CATORZE.
Aos treze dias do mês de fevereiro 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.
Após a verificação de Quórum, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efectuada no dia 6 de fevereiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- Na sequência da reunião anterior o Executivo analisou os orçamentos recebidos, tendo deliberado a
aquisição do Servidor apresentado pela empresa FOZ Sistemas, Lda. com as seguintes características:
Servidor PowerEdge T110II (T1402SX040PT) *Tower; Xeon E3-1220v2 4C/4T 3.10GHz; 8Gb
DDR3; 2xSATA 1TB; Raid Memória 8Gb Dell DDR3-1600 2RX8-ECC Teclado + Rato + Monitor
Dell P1913 (1440X900) Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials x64/EN/DVD Ups Eaton
Ellipse Pro 1600VA / 1000W 230 Switch KVM Longshine 4CPU 62. VALOR TOTAL 2,119.15 €.
O Executivo referiu que o investimento em causa é essencial para o correcto funcionamento dos
serviços administrativos da Junta de Freguesia;
- O Executivo deu início à preparação dos trabalhos referentes à sua participação habitual no Corso do
Carnaval de 2014, tendo sido colocado à discussão o tema com que participaria.
O Executivo pronunciou-se reforçando a ideia de que a participação da Junta de Freguesia deverá
sempre traduzir a tradição do Carnaval de Buarcos, ou seja, fazer-se representar pela sátira política e
social, despertando assim a atenção de todos para os problemas do país, embora nunca esquecendo a
componente divertida do que deve ser o carnaval.
Neste pressuposto o Executivo deliberou que o tema deste ano seria a “Gaiola Dourada”, uma vez que,
infelizmente, graças às políticas da Administração Central, assistimos, cada vez mais a imigração a
aumentar.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de janeiro de 2014, nos quais se
registam um total da receita de 78.350,75 € (setenta e oito mil trezentos e cinquenta euros e setenta e
cinco cêntimos) e total de encargos de 21.820,99 € (vinte e um mil oitocentos e vinte euros e noventa e
nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido
de 139.072,46 (cento e trinta e nove mil e setenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 5.297,66 € (cinco mil duzentos e noventa e sete euros
e sessenta e seis 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
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todos os membros presentes.
Presidente:
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