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ATA N.º 33/2015
Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho e
Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Direção Municipal de
Mobilidade e Transportes da CML a respeito de diversas intervenções no espaço público
rodoviário, nomeadamente no que respeita à Zona 30 de Telheiras, e com a direção do
Recreativo Águias da Musgueira, a respeito da nova época desportiva. Foram igualmente
apresentadas algumas conclusões sumárias do processo de levantamento de necessidades
para efeitos de implementação de novo modelo de gestão documental. O executivo
prosseguiu a discussão sobre a requalificação do Mercado do Lumiar, face a novas
proposta em discussão com o gabinete do Vice-Presidente da CML.

2.1.

2.2.

3.

Deliberação n.º 685/2015: Deliberado por unanimidade conceder ao
trabalhador Nuno Felipe Neves Duarte a licença sem remuneração por um
período de três meses, com inicio a 22 de julho de 2015 (Proposta n.º 85P/2015).

Deliberação n.º 686/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
um procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas
para impermeabilização e tratamento por selagem de teto de salão do Palacete
na Alameda das Linhas de Torres, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 4.769,50, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
e um prazo de execução de até 30 dias.
Aprovar as peças do procedimento e aprovar o convite à entidade IRI –
Isolamento, revestimentos e Impermeabilização, Lda. (Proposta n.º 86P/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
3.1.

Deliberação n.º 687/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social da Musgueira, para apoio aos treinos do Académico de
Ciências no Pavilhão Municipal do Centro Social da Musgueira, no valor de
1.050,00, com IVA incluído (Proposta n.º 64-D/2015).
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4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

4.1.
4.2.

Deliberação n.º 688/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira, para apoio à impressão de
livros, no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 195-E/2015).
Deliberação n.º 689/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à APEEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de escolas do Lumiar, para apoio nas viagens da APEEAL,
no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 196-E/2015).

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 Pedro Delgado Alves
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