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ATA N.º 10-A/2013
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Junta
de Freguesia do Lumiar, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

O Presidente informou os membros do executivo da reunião realizada com o PCP ao abrigo do
Estatuto do Direito de Oposição, e deu nota dos últimos elementos relativos à reforma administrativa
com relevo para a elaboração do Orçamento.
Foi ainda dado nota da presença do Presidente no Torneio de Mini Basquete (Natal Solidário),
organizado pelo Sporting Clube de Portugal no Pavilhão do Lumiar, no dia 14, e da realização do
Concerto de Natal da Freguesia, na Igreja do Colégio São João de Brito, no dia 15.

2.

Orçamento e Plano para 2014

Foram aprovadas, para submissão à Assembleia de Freguesia do dia 19 de dezembro:
2.1.

Proposta de Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2014

2.2.

Proposta de Plano Plurianual de Investimentos

2.3.

Proposta de Opções do Plano para 2014

2.4.

Proposta de Mapa de Pessoal para 2014 – a submeter após contacto com o Departamento de
Recursos Humanos do Município com vista ao esclarecimento da forma da sua articulação
com a transferência de recursos humanos a operar no quadro da reforma administrativa.

3.

Protocolos de delegação de competências com o Município

Foi ainda aprovada, para submissão à Assembleia de Freguesia:
3.1.

Proposta de ratificação dos protocolos de delegação de competências celebrados com a
Câmara Municipal e aprovados pela Assembleia Municipal até ao final de 2013.

35	
  
	
  

4. Outros assuntos
Foi deliberada a realização da reunião ordinária da semana seguinte no dia 23 de dezembro, pelas
18h00.
Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.

Presidente ____________________________________
Secretária _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________	
  
	
  

