ATA NÚMERO TRINTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE JUNHO DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos cinco dias do mês de junho 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 29 de Maio.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
Discutiram-se os seguintes pontos:
- Foi recebido, convite da EB1 do Castelo para a “ Feirinha da Primavera ” dia 12 de junho entre as 15
e as 18 horas. O Presidente estará presente em representação do executivo.
- O Presidente e a vogal M. de Lurdes estiveram presentes na entrega dos prémios do “ Prémio literário
Cristina Torres”, na Escola com o mesmo nome. A Junta ofereceu doze penes-drive de 8 Gb.
- A vogal M.de Lurdes representou hoje o executivo na receção ao embaixador da república Checa nos
Paços do Concelho. O Sr. Embaixador de visita à cidade, vem também inteirar-se dos procedimentos na
Aquacultura. A Republica Checa, não tendo mar, tem lagos artificiais e uma larga experiencia em
aquacultura, que poderá partilhar. Uma geminação entre uma cidade Checa e a Figueira da Foz, pode
vir a ser uma realidade.
- A vogal M. de Lurdes informou que na passada 2ª feira se realizou mais uma reunião do Núcleo
Executivo do CLAS. Relativamente à Freguesia de Buarcos ainda não foi marcada data para a primeira
reunião da Comissão Social de Freguesia, porque só algumas entidades enviaram as fichas de adesão ao
CLAS e CSF, optando-se por dar mais umas semanas para que se possam receber mais inscrições e só
depois se marcar a reunião.
- A Vogal M. Lurdes informou que existe um pedido para que uma senhora cumpra serviço cívico na
Freguesia, num total de 50 horas. A Senhora tem competências na área administrativa. O Sr. Presidente
sugeriu que fosse colocada na Delegação da Figueira da Foz. Aprovado por unanimidade.
- Relativo à Meia maratona o Vogal Pedro Santos informou que o som será colocado em dois pontos:
frente à Câmara e na Rotunda do Pescador, onde os atletas vão passar três vezes. A partida será às
10,00 horas e a chegada provável entre as 11,10 e as 11,30 horas.
- A empresa “ Caldeira e Caldeira” solicitou verbalmente autorização para colocar em exposição
viaturas no espaço da Junta de freguesia “ Zona de Quiosques”, tendo sido aprovado por unanimidade.
- O executivo refletiu sobre a necessidade de possuir sacos para colocar ofertas/outros pelo que decidiu
pedir orçamentos para o fornecimento de sacos de papel “kraft” com logotipo da Freguesia, sendo
aprovado por unanimidade
- Relativo ao Quiosque A, foi celebrado o Contrato de concessão celebrado com José Fernando
Marques Lemos Antunes, a partir de 1 de junho de 2014 a 31 de Maio de 2015, respeitando este o
caderno de encargos do mesmo.
- No que respeita ao Concurso “ Freguesia de Buarcos em Flor “ Foram hoje entregues os prémios do
concurso. Os prémios, Kits de jardinagem, eram constituídos por uma base de vários instrumentos de
jardinagem, a que se foram juntando outros, compondo assim o segundo e primeiro prémio O júri fez
algumas sugestões que considera importantes incluir no regulamento, contribuindo para uma maior
clarificação das regras em futuras edições.
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- A vogal M. Lurdes informou que a Dra. Célia do CASA, solicitou que o valor anual de duzentos
euros constante do protocolo de colaboração celebrado com a Junta de Freguesia, lhes fosse entregue.
O Sr. Presidente informou que o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo deverá enviar à Junta de Freguesia
recibo nesse valor e NIB da conta, para se proceder à transferência bancária.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 14.285,16 € (catorze mil duzentos e oitenta e cinco
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.
Presidente:
:
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