ATA NÚMERO TRINTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE MAIO DE
DOIS MIL E CATORZE.
Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 22 de Maio.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
O Executivo da Junta de Freguesia de Buarcos aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo
falecimento de Azenha Gomes, ex-Presidente da Associação das Coletividades, reconhecendo que a
vida política, autárquica e associativa da Figueira da Foz fica mais pobre com o desaparecimento de
Azenha Gomes.
Foram ainda discutidos os seguintes pontos:
- Informou-se que estiveram presentes o Presidente e os dois vogais na apresentação da 8ª meia
maratona da Figueira da Foz a realizar no próximo dia 8 de Junho, no posto de turismo na Figueira da
Foz. Patrocínio da CMFF e Atletas.net com o apoio da Junta de Freguesia, nomeadamente no desenho
do percurso e na inovação com a presença de DJ’ colocados em pontos estratégicos do percurso, que
animarão atletas e publico.
- O executivo debateu algumas questões relacionadas com o funcionamento do “ Espaço Sénior
Internet” e com o espaço de atendimento ao público. Há que melhorar o funcionamento de ambos e
equacionar a alternância dos funcionários entre os dois locais de atendimento, já que o trabalho
desenvolvido na sede da freguesia e na delegação, tem características diferentes, necessitando os
funcionários de conhecer e estar aptos a desenvolver todas as atividades.
- Presidente informou que o 1º torneio de Ténis da Freguesia de Buarcos foi agendado para os dias 28 e
29 de Junho, sendo a Junta parceira contribuindo com o apoio alimentar para os atletas.
- O artista plástico Seixas Peixoto convidou elementos do executivo para estarem presentes hoje às
18,30 na Livraria de Miguel de Carvalho, em Coimbra, para o encontro “ Diálogos“ com Urbano
Bettencourt e Seixas Peixoto. Por o evento coincidir com a reunião do executivo, nenhum dos
elementos pode estar presentes, disso dando conta ao pintor.
- Foram recebidos convites para a Festa da Sardinha no Coliseu Figueirense, organizada pela Malta do
Viso a 5,6 e 7 de Junho. A Junta apoia o evento suportando o custo da animação efetuada pelo Duo San
Pedro.
- Foi ainda recebido convite da CM Foz para a inauguração da exposição de pintura “ A Voz do
Crocodilo”, no Museu Municipal. A vogal M. de Lurdes estará presente representando o executivo.
- A vogal M. de Lurdes informou que uma idosa apoiada pelo Projeto “ Uma palavra…um sorriso”,
completará 85 anos, querendo os voluntários e os técnicos fazer-lhe uma pequena festa. Como não lhe
podem levar qualquer alimento confecionado em casa, propôs que a Junta suportasse a compra de um
pequeno bolo no aniversário dos idosos, cujo custo será suportado pela Junta. A proposta foi aprovada
por unanimidade.
- A associação “ Figueira com Sabor a Mar “ solicitou a cedência das instalações do Pavilhão Multiusos
para festa da sardinha a 20, 21 e 22 de Junho, tendo sido deliberado o reencaminhamento do pedido
para o Vereador do Pelouro Dr. Carlos Monteiro, sendo este o responsável pelo espaço solicitado.
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 9.415,31 € (nove mil quatrocentos e quinze euros e
trinta e um 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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