ATA NÚMERO VINTE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E
CATORZE.
Aos seis dias do mês de março, 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 27 de fevereiro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- A Junta de Freguesia recebeu convite para estar presente na inauguração de exposição de pintura de
Filinto Viana, dia 3 de março;
- Recebeu ainda convite AAAGP para homenagem a Rosa Batista dia 8 de março, a decorrer no CAE,
sala Zé Penicheiro, tendo sido deliberado que a Junta se fará representar pela vogal Maria Lurdes
Palaio;
- Recebeu também convite para estar presente na exposição de fotografia de Teresa Huertas no Museu
Municipal Dr. Santos Rocha, indo por parte da Junta o vogal Pedro Santos;
- A Vogal Maria de Lurdes Palaio, informou ainda do agendamento de reunião na Câmara Municipal
da Figueira da Foz no âmbito do Apoio à Família – fornecimento de refeições a escolas do 1º CEB e
Jardins de Infância a decorrer no dia 5 de março pelas 11h00;
- O Executivo atendeu ainda à solicitação da comissão de festas do 1º de Maio do Bairro da Bela Vista /
Casal do Rato, concretamente ao pedido de apoio de palco e cobertura. O Executivo deliberou proceder
ao solicitado articulando o assunto com a CMFF para que possam ser disponibilizados atempadamente
o palco e a cobertura;
- O Senhor Presidente informou que o carro alegórico da Junta de Freguesia de Buarcos para
participação no Corso de Carnaval já estaria pronto. Informou também que a Junta contará com o apoio
habitual da “Litofish” na cedência de sardinha e da padaria pastelaria “Dionísio” na cedência da broa;
- O Executivo congratulou-se com o recebimento da aprovação da candidatura do festival Pirata para a
inclusão deste, na Rede de Castelos e Muralhas do Mondego.
O Executivo considera que esta candidatura permitirá ao Evento ganhar uma nova escala, sendo
também o reconhecimento de um certame que prima pelo rigor histórico, possibilitando de futuro, até a
inclusão do mesmo numa Rede Internacional de Recriação Histórica;
- O Secretário Rui Duarte, informou ainda a colocação por parte do município, de venda em hasta
pública do imóvel da escola dos Vais. Lembrou ainda que já no anterior mandato, a posição do
Executivo tinha sido de que em caso de venda do imóvel, uma parte da verba recebida pelo município
deveria ser aplicada no benefício da comunidade local, assim como a utilização que venha a ser dada ao
imóvel, comtemple uma utilização de carácter pública.
O Executivo deliberou a manutenção da mesma posição, uma vez que sendo da vontade e necessidade
do Município, a venda destes tipos de imóveis, seria importante zelar pelo melhoramento dos espaços
na comunidade, assim como garantir que a Escola pudesse ter uma utilização pública;
- O Executivo analisou ainda as propostas para aquisição de viatura, tendo deliberado a aquisição de
uma viatura de marca Nissan de cabine e caixa aberta com báscula, à empresa Caldeira & Caldeira,
Lda., pelo valor de 15.000,00 euros e delegou no Presidente José Manuel Matias Tavares e Tesoureiro
António Manuel Faim Cardoso, como legítimos representantes da Freguesia para a outorga dos
contratos de aquisição da nova viatura bem como da alienação da viatura da junta matricula 82-50-JG
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de marca Toyota;
- O Executivo deliberou ainda a aquisição de fotocopiadora à empresa Edicópia, no valor de 2.500,00
euros.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 1.048,56 € (mil e quarenta e oito euros e cinquenta 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
todos os membros presentes.
Presidente:
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