ATA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE.
Aos treze dias de novembro de dois mil e catorze na Delegação da Figueira da Foz da Junta de
Freguesia de Buarcos, com Sede 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 6 de novembro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
Foi recebido o convite do 30º Aniversário do Clube Náutico da Figueira da Foz, tendo sido confirmado
a presença do Secretário Rui Duarte.
- O Executivo deliberou a cedência de apoio para a realização de Campeonato de Xadrez por parte da
Assembleia Figueirense, na quantia de 250,00 euros;
- A Vogal Maria de Lurdes apresentou a possibilidade da Junta se candidatar à medida ASU
(Atividade socialmente útil) sendo necessário registar a JF na plataforma da Segurança Social, tendo
sido aprovado por unanimidade a elaboração da mesma candidatura;
- O Executivo solicitou ainda reuniões com os Parceiros habituais com vista à angariação dos cabazes
de Natal, que normalmente são cedidos a famílias mais carenciadas, tendo sido deliberado a cedência
dos mesmos por parte da Junta de Freguesia, pois trata-se de um apoio que contribui para o garante de
um Natal com mais algum “conforto” e solidariedade;
- O Secretário Rui Duarte apresentou ainda a intenção de parceria com o projeto “Festival 6
Continentes” a ter lugar no dia 6 de dezembro, onde a promoção da língua Portuguesa e dos nossos
costumes é o mote para a dinamização na promoção turística e económica da nossa cidade no Mundo.
Pois o projeto está geminado por vários parceiros Mundiais, onde serão partilhadas as atividades
realizadas.
O Executivo deliberou por unanimidade a inserção da Junta de Freguesia no Projeto, esperando que o
mesmo se consolide e ganhe escala em futuras edições.
O Executivo procedeu ainda à análise e planeamento dos trabalhos de rua.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de outubro de 2014, nos quais se
registam um total da receita de 481.561,22 € (quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e
um euros e vinte e dois cêntimos) e total de encargos de 330.400,16 € (trezentos e trinta mil e
quatrocentos euros e dezasseis cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 236.198,25 (duzentos e trinta e seis mil cento e noventa oito euros
e vinte e cinco cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 7.452,46 € (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois
euros e quarenta e seis 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,
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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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