ATA NÚMERO VINTE E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE MARÇO
DE DOIS MIL E CATORZE.
Aos vinte e sete 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 20 de março.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo reuniu com o Director de Marketing da Unijet Portugal, tendo apresentado os seus
produtos, nomeadamente fotocopiadoras Brother e serviços.
O Executivo informou que já tinha sido realizado contracto com a empresa Edicópia, nomeadamente na
aquisição de uma fotocopiadora, pelo que agradecia a apresentação dos produtos, mas que não se
enquadrava nas necessidades na Junta de Freguesia;
- O Executivo reuniu ainda com a Sra. Ana Oliveira, responsável pela montagem das estruturas que
costumam estar instaladas no Terrapleno de Buarcos, com vista à organização da tradicional Feira de
Artesanato.
Foi deliberado a instalação de 20 estruturas a ter início de montagem durante o mês de maio, para que
tudo possa estar pronto atempadamente para a Época Balnear. Cada estrutura terá um custo unitário de
450,00 euros acrescido de IVA;
- A Junta de Freguesia recebeu ainda o convite da Associação de BodyBoard da Figueira da Foz para
estar presente no seu aniversário, tendo sido deliberado estar representada através do Secretário Rui
Duarte e Vogal Pedro Santos.
REVISÂO ORÇAMENTAL- O Executivo aprovou a 1.ª Revisão Orçamental para o ano de 2014, no
total de 130.000,00 €(cento e trinta mil euros), sendo este montante realizado, em reforço de receitas
no valor de 50.945,05 € (cinquenta mil novecentos e quarenta e cinco euros e cinco cêntimos) e saldo
da gerência anterior de 79.054,95 € (setenta e nove mil e cinquenta e quatro euros e noventa e cinco
cêntimos).
Esta receita será aplicada nos grupos específicos de Despesas com Pessoal (6.220,00 €), Aquisição de
Bens e Serviços (66.780,00 €), Juros e Outros Encargos (500,00 €), Transferências Correntes (4.200,00
€), e Aquisição de Bens de Capital (52.300,00 €).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 4.770,81 € (quatro mil setecentos e setenta euros e
oitenta e um 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.
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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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