ATA NÚMERO CINQUENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E CATORZE.
Aos onze dias de dezembro de dois mil e catorze na 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 4 de dezembro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo analisou as propostas recebidas respeitantes à aquisição de trator e roçadeira, tendo
deliberado a aquisição de um trator modelo “John Deare” de 75 cv, à empresa J. Inácio, Lda.,, tendo
esta apresentado a melhor proposta respeitante ao produto solicitado, pelo que se faz arquivar nos
serviços da Junta de Freguesia as propostas recebidas.
- O Executivo recebeu ainda por parte do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, o recibo no valor de 4
400,00 Euros respeitantes à Transferência anual realizada pela Junta de Freguesia para a aquisição de
produtos de limpeza e outros.
Foi ainda recebido pelo Executivo os seguintes convites:
- Convite para 107º Aniversário Caras Direitas, dia 6 de dezembro;
- Convite dos Bombeiros Municipais para apresentação de novas fardas e inauguração do Presépio dia
5 de dezembro, pelas 11 horas;
- Convite para abertura do Festival 6 continentes pelas 10 horas no pavilhão multiusos, dia 6 de
dezembro;
- Convite St.ª Casa da Misericórdia-Obra da Figueira, para assinatura de protocolo de cedência da
Capela Nª Sr.ª. dos Navegantes à Igreja S. Pedro;
- Convite Jantar de Natal CMFF dia 18 dezembro nas Olaias;
- Convite aniversário Grupo de Cantares Praia Mar, dia 13 de dezembro no GIS;
- Convite para sessão solene do 93º Aniversário do União futebol de Buarcos pelas 16 horas dia 27 de
dezembro;
- Convite para a conferência de imprensa para apresentação do programa de festas da cidade no Natal/
passagem de ano, no Posto de Turismo dia 5 de dezembro e ligação da iluminação de Natal nas ruas, no
Largo Tenente Valadim, pelas 18 horas;
- Convite para sessão solene 175º aniversário da Assembleia Figueirense dia 20 de dezembro pelas 17
horas;
- Convite para concerto de Natal solidário “ Jesus menino, o homem e rei” dia 6 de dezembro às 21h30.
O Executivo anotou os convites endereçados garantido a presença da Junta de Freguesia nos mesmos.
- O Executivo deliberou ainda, à semelhança de anos anteriores, a realização de uma festa para as
crianças mais desfavorecias, em parceria com o Grupo Motard de São Julião, de forma a garantir que
cada criança pudesse receber uma pequena lembrança de Natal, proporcionando assim um Natal mais
risonho às crianças. A Festa “Natal Solidário” será realizada no dia 20 de dezembro sendo este ano nos
Caras Direitas.
- O Executivo recebeu ainda por parte da Administração do Jumbo, a resposta favorável na cedência
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de 70 cabazes de Natal, e na oferta de Brinquedos até um valor total de 250 euros. O Sr. Diretor do
Jumbo, Sr. Luís Filipe, tem sido parceiro nesta iniciativa, ajudando a proporcionar um Natal mais
solidário a várias famílias.
- Recebeu igualmente a resposta da empresa Verallia, com a oferta de cerca de 40 cabazes de Natal.
- Inserido ainda no espírito da época Natalícia, o Executivo deliberou ainda a aquisição de uma
pequena lembrança (ex.: cachecol, luvas, etc.) para oferecer as pessoas presentes no jantar solidário
oferecido anualmente pela Escola Profissional da Figueira da Foz.
- O Executivo deliberou ainda a aquisição de fardamento para os funcionários a trabalhar no exterior,
de forma aos mesmos estarem perfeitamente identificados.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de novembro de 2014, nos quais se
registam um total da receita de 492.907,45 € (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e sete euros
e quarenta e cinco cêntimos) e total de encargos de 362.044,54 € (trezentos e sessenta e dois mil e
quarenta quatro euros e cinquenta quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações
de tesouraria efetiva o saldo líquido de 214.722,20 € (duzentos e catorze mil setecentos e vinte e dois
euros e vinte cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 56.739,63 € (cinquenta e seis mil setecentos e trinta e
nove euros e sessenta e três 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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