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ATA N.º 6/2014
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Junta de
Freguesia do Lumiar, com a presença do Presidente, Secretária, e vogais Eneida Godinho, Pedro
Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro justificou a sua falta junto do Presidente.

1.

Informações

O Presidente informou os membros do executivo da reunião mantida com a Associação José Estevão
quanto ao estado de conservação do respetivo edificado na Alameda das Linhas de Torres e quanto à
possibilidade de futura intervenção no local. O Presidente deu nota da maior urgência em assegurar a
conservação dos azulejos da decoração da fachada e de que solicitou à presidente da Associação
elementos sobre o custo estimado da intervenção.

O Presidente e a Secretária deram também nota da reunião de trabalho mantida com a Comunidade
Hindu de Portugal e o Presidente relatou ainda ao executivo da reunião que realizou com a Associação
de Residentes do Alto do Lumiar, com vista a preparar a comemoração dos 40 anos do 25 de abril e
ao desenvolvimento de parcerias com aquela associação.

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 44/2014: Deliberado por unanimidade homologar a lista de avaliação do
período experimental, acompanhada dos documentos relevantes (Proposta n.º 3-P/2014).

3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.
Deliberação n.º 45/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Vadeca Ambiente, S.A. a
limpeza do salão do Lar Militar da Cruz Vermelha, no âmbito do Baile de Carnaval, no dia
27/02/2014, pelo valor de € 83,03 (Proposta n.º 6-S/2014)
3.2.
Deliberação n.º 46/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Nelita Noivas o
fornecimento de 10 gravatas e 10 écharpes, para o coro da UTIL, pelo valor de € 347,00 (Proposta n.º
7-S/2014).
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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.
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