ATA NÚMERO TRINTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 15 de Maio.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Senhor presidente deu início à reunião, recebendo dois elementos que irão integrar a Equipa de
Trabalho no Exterior, ao abrigo do Programa Vida Emprego (PVE), Marco Oliveira e Rui Godinho.
Ambos possuem carta de condução, o que é uma mais-valia. Irão efetuar o horário das 8,30 às 12,30 e
das 13,30 às 16,30 horas. Foram informados que virá um elemento, Ceia Lima, no próximo dia um de
junho, para dirigir e orientar os trabalhos do exterior. Face a algumas questões levantadas quanto ao
valor que irão receber mensalmente, o Tesoureiro, Faim Cardoso, informou que terá a informação
correta na próxima 2ª feira. Iniciarão o Programa no dia 26 de Maio de 2014.
- Seguidamente o Executivo recebeu o Grupo Organizador da Procissão das Festas de S. Pedro,
(Sandra, Arlete, João Gonçalves, Sousa) de que a Junta é parceira. Explicaram que a procissão leva
duas bandas: uma paga com o apuramento do peditório na procissão e a outra paga pela
comissão/grupo organizador. Cada banda terá um custo de setecentos e cinquenta euros. Solicitaram á
Junta de Freguesia apoio para pagamento das bandas. Solicitam também o lançamento de morteiros às
oito horas da manhã, depois da missa na praia, ao meio dia, e no final da procissão da tarde.
Relativamente a este assunto o Sr. Presidente informou não poder dar resposta de imediato, mas que
iria fazer as diligencias necessárias para que tal fosse possível. Quanto ao apoio solicitado para o
pagamento da banda, o executivo deliberou, por unanimidade, proceder ao apoio no valor de trezentos
e cinquenta euros, no âmbito do tem sido do apoio à realização de festas de cariz religioso e popular.
- Reunião com Duo San Pedro (Margarida San Pedro e Fernando Sá) que vieram apresentar orçamento
para as atuações dos dias: 5, 6 e 7 de junho na Festa da Sardinha realizada pela malta do Viso no
Coliseu Figueirense; Arraial de S. João dia 23 de Junho na Rua dos Pescadores; e Arraial de S. Pedro
dia 28 de junho incluindo a cedência de som para a Missa de S. Pedro na Praia, apresentando o valor
total de 900 euros. O Executivo deliberou a adjudicação dos serviços de animação.
Foram ainda discutidos os seguintes pontos:
- O Instituto de Sangue solicitou a colocação de uma carrinha em espaço da freguesia, para recolha de
sangue tendo sido Aprovado por unanimidade.
- O Secretário Rui Duarte informou que no âmbito das festas dos Santos Populares dia 21 de Junho
realizar-se-á um arraial junto à Tamargueira, tendo a Junta cedido apoio logístico.
- A vogal M. Lurdes informou que os dois estagiários da Escola Bernardino Machado, do curso de
Técnico de Apoio Social (Patrícia Gil e Daniel Ribeiro) iniciarão o estágio dia 26 de Maio e terminarão
dia 7 de julho, num total de 200 horas. O acompanhamento e orientação do estágio ficará a cargo da
TSS Social da Junta – Sónia Lopes tendo sido aprovado por unanimidade.
- Maria de Lurdes Palaio colocou a questão de os voluntários integrados em Projetos da
responsabilidade da junta de freguesia, terem de ter, obrigatoriamente, seguro. O Tesoureiro informou
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que já tinha solicitado informação ao mediador que trabalha normalmente com a junta, no sentido de
efetuar os seguros.
- A vogal M. Lurdes alertou para o facto de ser necessário ter em “stock” alguns géneros alimentares
para em situações de urgência atribuir a agregados familiares. Ultimamente todos os géneros têm sido
encaminhados para o CASA, não se justificando tal procedimento, já que este tipo de apoio é diferente
do fornecimento de refeições. Em situações de urgência decorrentes do atendimento efetuado pela
técnica de serviço social, esta tem de contactar com a instituição, ficando a aguardar o posterior
levantamento. Após alguma reflexão sobre o assunto, o executivo decidiu, por unanimidade, guardar
nas instalações de Buarcos bens alimentares não perecíveis que lhe forem entregues para ajuda
alimentar.
- M. Lurdes referiu ser necessária a organização de um mapa de serviço externo com viatura, dado que
as técnicas necessitam de efetuar visitas domiciliárias e outras diligências. O Sr. Presidente sugeriu que
fossem reservadas dois meios-dias por semana, a combinar com a Técnica de Serviço Social.
- A vogal M. Lurdes informou que irá ter lugar em Coimbra uma ação de formação que a TSS Sónia
Lopes e a Estagiária Vera pretendem frequentar. Com temática relevante para o desenvolvimento do
projeto de idosos que estamos a implementar, seria importante a frequência da ação, contribuindo
também para contar para o nº de horas de formação que necessitam realizar por ano. O executivo tomou
conhecimento e autorizou por unanimidade.
- O Secretário Rui Duarte, lembrou que no próximo dia 1 de junho, será o dia internacional da criança,
sugerindo que se comemore o dia no Parque Infantil de Buarcos, tendo as crianças acesso gratuito ao
carrocel e aviões, a exemplo de anos anteriores. Sugeriu também a presença de um elemento para
efetuar pinturas faciais. Decidiu-se que o Tesoureiro Faim Cardoso e a funcionária administrativa Rosa
Mano façam as diligências necessárias. Aprovado por unanimidade.
- O vogal Pedro Santos informou que convidou o DJ Óscar para passar música na 8ª Meia Maratona da
Figueira da Foz, a realizar a 8 de Junho e que este confirmou a presença a título gratuito. O executivo
tomou conhecimento e congratulou-se com a solidariedade do DJ.
Mais informou que também haverá um segundo ponto com música durante o percurso da Meia
Maratona, contando com o DJ Rubi, sendo necessária a colocação de som para a realização do mesmo.
- O Sr. Presidente questionou quanto às diligências efetuadas para a celebração do S. João, no São João
do Vale. O Secretário Rui Duarte informou que já tinha havido reunião com a Associação São João do
vale, tendo sido de sua vontade não realizar animação no presente ano, tendo ficado acordado a criação
de uma parceria para que em 2015 fosse possível a realização dos festejos à semelhança do que
acontecera em tempos.
- O Sr. Secretário lembrou da necessidade de começar a planear o Festival Pirata com a VIVARTE.
Informou também que no Triatlo Figueira Kayak Clube, participaram cerca de 61 equipas tendo sido
um sucesso, mais uma atividade realizada na Freguesia de Buarcos.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 9.913,16 € (nove mil novecentos e treze euros e
dezasseis 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.
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