ATA NÚMERO VINTE E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE MARÇO DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos treze 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 da Associação Os amigos da raia, para estar presente no
próximo sábado em almoço comemorativo do seu segundo aniversário, tendo sido deliberado estar
presente através do secretário Rui Duarte e o vogal Pedro Santos;
- O Secretário Rui Duarte propôs ao Executivo que a Junta de Freguesia solicitasse ao Município o
apoio para transporte de algumas crianças dos Vais que não estão a usufruir de transporte para o novo
Centro Escolar. Esta falta de articulação resultou da abertura do novo centro Escolar e do Encerramento
da Escola dos Vais, havendo algumas situações de crianças que não beneficiaram de transporte. Uma
vez que existem algumas crianças que usufruem do serviço a intenção será a das incluir no serviço já
existente, tendo sido deliberado positivamente pelo Executivo;
- O Executivo deliberou ainda adjudicação do Quiosque A, sito no jardim Dr. Traqueia, à Sónia
Mendonça Pereira, assumindo esta, o cumprimento do Caderno de Encargos submetido a concurso. De
responsabilidade da Junta de Freguesia, será a reparação dos acrílicos de cobertura e ferragens de
suporte.
O Executivo deliberou a reparação dos mesmos adjudicando o serviço à empresa Ondarte, Lda., pela
quantia de 750,00 euros;
- A Vogal Maria de Lurdes Palaio informou ainda o executivo da solicitação à Câmara Municipal para
a inclusão da Escola da Serra da Boa Viagem na grelha dos equipamentos referentes a Buarcos, em
consequência da alteração de território devido à reforma administrativa. O solicitado será fundamental
uma vez que terá que fazer parte no Acordo de Execução a celebrar pelo Município e pela Junta;
- O Vogal Pedro Santos, informou ainda o executivo acerca das reuniões tidas com a Atletas.Net, no
sentido de planear a promoção de uma prova de Atletismo São Silvestre, tendo ficado programada para
dia 20 de dezembro.
- O Executivo no sentido de preparar o dia de Comemoração do Foral de Buarcos, deliberou o seguinte
programa:
a. A comemoração terá lugar no CineTeatro dos Caras Direitas no próximo dia 5 de abril;
b. Contará com a presença do Eng. João Damasceno enquanto orador oficial das comemorações;
c. Haverá ainda lugar às atuações do Grupo de Cantares Praia Mar, e do Rancho das Cantarinhas
de Buarcos;
d. Foi ainda deliberado por unanimidade a oferta de um pequeno lanche aberto aos presentes nas
comemorações, a ter lugar nas instalações do Grupo Caras Direitas no final da Sessão Solene.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de fevereiro de 2014, nos quais se
registam um total da receita de 94.311,03 € (noventa e quatro mil trezentos e onze euros e três
cêntimos) e total de encargos de 43.995,33 € (quarenta e três mil novecentos e noventa e cinco euros
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e trinta e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo
líquido de 132.881,50 (cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.141,80 € (três mil cento e quarenta e um euros e
oitenta 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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