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ATA N.º 12-A/2013
Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniuse a Junta de Freguesia do Lumiar, com a presença do Presidente, Secretária e vogais Eneida Godinho,
Pedro Ângelo e Rogério Santos. O Tesoureiro Artur Reis justificou a sua falta junto do Presidente.

1.

Informações

O Presidente deu nota da informação recebida quanto à reconstituição da Associação Maense em
Portugal, constituída em número significativo por residentes no Bairro da Cruz Vermelha e em vários
outros pontos da Freguesia e provisoriamente sedeada na sede da Associação de Moradores do Bairro
da Cruz Vermelha, tendo ficado definida a operacionalização do apoio logístico que possa ser
requerido à sua revitalização, bem como a concessão de um apoio pontual ao processo de formalização
da entidade, a ser definido no ano de 2014, logo que a associação esteja em condições de cumprir os
requisitos formais para o efeito.
O Presidente informou ainda os membros do executivo da reunião realizada com a direção do
Recreativo Águias da Musgueira e das necessidades de apoio demonstradas por aquela instituição no
arranque da época desportiva devido a despesas imprevistas de manutenção de equipamentos e
viaturas, tendo ficado deliberado preparar proposta de apoio pontual a submeter em reunião de janeiro
de 2014 pelo vogal do Desporto.

2.

Proposta submetida pelo Tesoureiro e apresentada pelo Presidente

2.1.
Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, o Dr.
Filipe Lima Bacelar, advogado, para prestação de serviços jurídicos, no período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2014, pelo valor de € 550,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Deliberação n.º
165-A/2013).

3.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

3.1.
Deliberado por unanimidade que seja convidada a apresentar proposta a empresa Flora
Garden, Lda. para a manutenção dos espaços verdes a cargo desta Junta de Freguesia, nos meses de
janeiro a abril de 2014, no valor estimado de 32.336,84 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Deliberação n.º 164-A/2013).

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
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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 _____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________	
  
	
  
	
  

