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ATA N.º 15/2014
Aos vinte e um dias dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, Secretária, Tesoureiro e dos
vogais Rogério Santos, Pedro Grilo e Eneida Godinho. O vogal Pedro Ângelo justificou a sua ausência
junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou os membros do Executivo das reuniões realizadas com os partidos
representados na Assembleia de Freguesia ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição e dos
contributos por estes transmitidos. Foi também dado nota da reunião de trabalho realizada com a
APRe!, com vista à realização de iniciativas por esta entidade no território do Lumiar.
2.

Documentos para a Assembleia de Freguesia

Foram aprovadas por unanimidade, para submissão à Assembleia de Freguesia do dia 30 de abril:
2.1.

Deliberação n.º 244/2014: Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e
respetiva avaliação;

2.2.

Deliberação n.º 245/2014: Documentos de Prestação de Contas 2013;

2.3.

Deliberação n.º 246/2014: Proposta de Revisão ao Orçamento para 2014;

2.4.

Deliberação n.º 247/2014: Proposta de Revisão ao Plano Plurianual de Investimento 2014;

2.5.

Deliberação n.º 248/2014: Proposta de Alteração ao Mapa de pessoal para 2014;

2.6.

Deliberação n.º 249/2014: Proposta de Regulamento de Taxas.

3.

Propostas apresentadas pelo Presidente

3.1.
Deliberação n.º 250/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Atelier Gastronómico 2,
Lda. fornecimento de almoço volante para 150 pessoas a servir na antiga Escola Prática de
Administração Militar, Campus do Lumiar, pelo valor de € 1.752,75 (Proposta n.º 28-C/2014).
3.

Propostas apresentadas pela vogal Eneida Godinho

3.1.
Deliberação n.º 251/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a animação da inauguração
da Porta de Abril em Telheiras à Associação Bus – Paragem Cultural, pelo valor de € 300,00 (Proposta
n.º 3-CV/2014).
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 _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
	
  

