ATA NÚMERO DEZOITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos vinte 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, efetuada no dia 13 de fevereiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo recebeu o representante do Centro Óptico Sotto Mayor que veio propor à Junta de
Freguesia a realização de dois rastreios aos olhos, dentes e audição por especialistas da Climel, cedendo
a Junta de Freguesia as salas para esse efeito, apontando como data provável o dia 5 de março.
Também informou que fazem recolha de óculos que são doados a pessoas que deles necessitem e que
não tenham meios para os adquirir, podendo a Junta de Freguesia fazer a sinalização de pessoas nessas
condições.
Neste âmbito o Executivo deliberou favoravelmente a realização das sessões de rastreio, assim como a
intenção da criação de uma rede de cooperação na sinalização de pessoas que possam usufruir da
doação de óculos;
- O Executivo recebeu ainda o Agrupamento 235 dos Escuteiros Marítimos (Chefes Cristina e
Sardinha), que informaram a realização de uma actividade de serviço comunitário, no dia 8 de março,
concretamente a limpeza da praia de Buarcos, solicitando apoio da Junta para, Sacos para lixo, luvas e
uns 6 ancinhos, bem como a recolha do lixo por volta das 16,30- 17,00 horas. O lixo será separado
ficando o Agrupamento com os plásticos. Os resíduos serão depositados em sacos ao longo dos
passeios da marginal para serem recolhidos por carrinha da Junta.
Dado que os elementos do Agrupamento pretendem participar no próximo Jamboree, que se realizará
no Japão, solicitaram ainda apoio da Junta para poderem participar na “Feira das Freguesias” com uma
Tasquinha para poderem angariar fundos para as viagens.
O Sr. Presidente informou, que a exemplo dos anos transactos, poderão participar na “Feira Medieval”
e no” Festival Pirata”, apoiando nos mesmos moldes. As feiras realizar-se-ão em Abril e Julho como é
habitual. Já no que respeita à Feira de Freguesias, terá de ser analisado os espaços que serão destinados
à freguesia de Buarcos, e tentar adequar às Colectividades / Associações interessadas em participar, não
sendo possível para já a esta Junta de Freguesia dar melhor resposta.
Quanto à actividade de limpeza do areal, o Executivo deliberou a cedência do apoio solicitado;
- A reunião prosseguiu, tendo a vogal Maria de Lurdes Palaio informado que na próxima 3ª feira dia 18
de março irá ter uma reunião com o Dr. Alexandre Nunes e com a Dra. Fátima Rodrigues com vista á
reestruturação da Comissão Social de Freguesia. Existiam duas comissões sociais, S. Julião e Buarcos,
agora tem se ser criada a nova Comissão Social de Freguesia de Buarcos;
- O Executivo discutiu ainda a necessidade da aquisição já prevista no orçamento de 2013, de uma
viatura de cabine e caixa aberta, para o perfeito funcionamento dos trabalhos da Junta, uma vez que a
existente já está em avançado estado de degradação, obrigando a despesas de manutenção e reparação
que não se coadunam com o valor da mesma.
Assim sendo, o Executivo deliberou a recolha de orçamentos para posterior aquisição da mesma;
- O Executivo deliberou ainda tornar a Junta de Freguesia de Buarcos sócia da ANAFRE, uma vez
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que tratando-se de uma nova entidade, esta Junta terá de se associar novamente;
- O Executivo deliberou efetuar uma Alteração Orçamental ao Orçamento de 2014 assim como ao
respetivo PPI no valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 11.141,73 € (onze mil cento e quarenta e um euros e
setenta e três 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.
Presidente:
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