ATA NÚMERO QUARENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE
SETEMBRO DE, DOIS MIL E CATORZE.
Aos dezoito 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 11 de setembro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
Foram recebidos os seguintes convites:
- Convite para estar presente na Gala de Basquetebol do Ginásio Clube Figueirense no Casino pelas
15h30, dia 5 de outubro;
- Convite Sessão Solene do Centenário da Suo-Vais, pelas 16h00, dia 5 de outubro;
- O Executivo acolheu com apreço os presentes convites, tendo informado que a Junta de Freguesia
estaria representada por elementos do Executivo.
O Executivo deliberou a criação de parceria com o Município La Baña (Galiza), no projeto europeu “
Creating future for youth participation”, no âmbito do quadro Erasmus +;
- O Senhor Presidente informou ainda o Executivo do início das Obras de Requalificação do Zona do
Tamargueira, obras que mereciam particular atenção face à sensibilidade da zona no que respeita à
retenção das areias;
- O Secretário Faim Cardoso apresentou ainda junto do Executivo a necessidade de dotar a Junta de
Freguesia com mais meios para fazer face à extensão territorial, nomeadamente no que respeita aos
cuidados de limpeza de terrenos, valas, etc., entendendo como necessário a aquisição de mais uma
roçadeira e até de um trator equipado de roçadeira e corta-sebes de forma a agilizar os trabalhos.
O Executivo deliberou a aquisição do referido equipamento, uma vez que já fazia parte das suas
pretensões para o desenvolvimento do trabalho da Junta, solicitando-se então orçamentos para a
aquisição dos equipamentos.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de agosto de 2014, nos quais se
registam um total da receita de 369.826,66 € (trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e vinte e seis
euros e sessenta e seis cêntimos) e total de encargos de 259.174,47 € (duzentos e cinquenta e nove mil
cento e setenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 193.958,92 (cento e noventa e três mil novecentos e
cinquenta e oito euros e noventa e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 12.026,37 € (doze mil e vinte e seis euros e trinta e
sete 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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