ATA NÚMERO QUARENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE SETEMBRO
DE, DOIS MIL E CATORZE.
Aos onze dias do mês de setembro 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 4 de setembro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- Recebida carta de agradecimento do Coral David de Sousa, pelo certificado de participação na
celebração do dia de S. Julião.
- Foi recebido ainda convite do Grupo Recreativo Vila-verdense dirigido ao Sr. Presidente para estar
presente nas comemorações de dia 22 setembro.
- A Junta de Freguesia estará igualmente presente nas Comemorações da Elevação da Figueira da Foz a
Cidade, dia 20 de setembro, no hastear da bandeira em frente à Câmara pelas 9h30, seguindo-se da
colocação de coroa de flores junto à Estátua do Centenário.
- Foi ainda recebido pedido por parte de José Manuel Pereira (Mestre em História) de acesso a
bibliografia do Concelho, tendo-se informado que o acervo histórico se encontra na Biblioteca
Municipal da Figueira da Foz, ao qual se endereçará o respeitante pedido.
- Foi ainda aprovado a alteração da data de ocupação de sala cedida pela Junta de Freguesia para ação
Projeto “ EMPREGO Juvenil + “ para 27 de setembro, por parte do GIS Buarcos.
- Foi aprovado a cedência de apoio no valor de 350,00 € ao Figueira Kayak Clube, para o evento de, 27
e 28 setembro finais da Copa Ibérica de Kayak Surf – Federação Portuguesa Canoagem.
- O Senhor Presidente e o Secretário, informaram ainda o Executivo da sua presença na Entrega de
Prémios do festival de Cinema Filmart, evento que mostrou ter tudo para se afirmar e recuperar o
Festival internacional da Figueira da Foz.
- O Secretário Rui Duarte deu ainda nota de reunião tida na Câmara Municipal relativa à colocação de
equipamento exterior para circuito de manutenção. Tendo sido acordado, a sua colocação numa
primeira fase, junto ao Forte de Sta. Catarina espaço atualmente requalificado, onde numa segunda fase
numa parceria entre a Junta de Freguesia e Câmara Municipal, se pretende colocar na marginal entre as
Muralhas de Buarcos e, a zona do antigo “Bar Costa”.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 5.135,39 € (cinco mil cento e trinta e cinco euros e
trinta e nove 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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