ATA NÚMERO DEZANOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E CATORZE.
Aos vinte e sete 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, efectuada no dia 20 de fevereiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Sr. Presidente informou o Executivo do Ofício da Delegação da Região Centro do IRS solicitando a
colocação de um indivíduo na JF para cumprimento de 300 horas de serviço comunitário. A Junta de
Freguesia conhece o indivíduo, que é reincidente, que já antes foi aceite pela junta para cumprir pena
idêntica, sem sucesso. Considera que o indivíduo em causa não tem perfil para se enquadrar em
qualquer trabalho desta JF, tendo sido deliberado por unanimidade não aceitar o solicitado;
- Foi solicitado à Junta de Freguesia por parte do jornal Voz da Figueira o apoio financeiro de 150,00 €,
para a colocação de uma entrevista sobre a Freguesia, tendo o Executivo deliberado positivamente, uma
vez que o Jornal tem vindo a atravessar grandes dificuldades económicas que colocam em causa a sua
continuidade. Estando o Executivo sensibilizado para a importância deste tipo de comunicação na
nossa Cidade, deliberou a cedência do apoio;
- O Executivo deliberou ainda a publicação de Spot Publicitário na Radio Clube Foz do Mondego, pelo
valor de 150,00 euros, convidando todos os ouvintes a visitarem a freguesia durante o Carnaval de
2014;
- A Vogal M. Lurdes informou da reunião havida com o Dr. Alexandre Nunes e Fátima Rodrigues para
activação do funcionamento da Comissão Social de Freguesia e outra reunião com a Bolsa de
Voluntariado da CMFF com a Dra. Margarida Viana com vista à selecção de voluntários que estejam
dispostos a trabalhar em projecto de apoio a idosos isolados e/ou dependentes, desenvolvido pela Junta
de Freguesia de Buarcos;
- O Secretário Rui Duarte e o Vogal Pedro Santos deram ainda conta da conferencia de imprensa que
irá ter lugar a 27 de fevereiro para apresentação do evento Sunset RFM , que se realizará a 11 e 12 de
julho 2014;
- O Executivo reuniu ainda com o Sr. Joaquim Cardinalli, no âmbito de uma solicitação por parte do
Circo que dirige para se poderem instalar na Freguesia durante o fim-de-semana do Carnaval.
Foi deliberado a instalação graciosa do mesmo no Terrapleno de Buarcos em permuta com um conjunto
de actividades a desenvolver com os alunos das Escolas do 1º Ciclo da Freguesia intitulado com o
Tema “Este Carnaval o Circo vai à Escola”.
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.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 1.639,47 € (mil seiscentos e trinta e nove euros e
quarenta e sete cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos e que
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serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de Pagamento.
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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