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ATA N.º 43/2014
Ao décimo nono dia do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas dezanove horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença de todos os seus
membros. Estiveram presentes cidadãos na sessão, mas nenhum deles usou da palavra no ponto
reservado às intervenções dos cidadãos.
1.

Informações

O Presidente relatou aos membros do executivo o resultado das diversas reuniões realizadas desde a
última reunião da Junta, com as seguintes entidades: Polo Tecnológico de Lisboa, Condomínio do
Edifício Varandas Reais (Telheiras), Colégio São Tomás e Divisão de Trânsito, 41.ª Esquadra da PSP,
Associação de Valorização Ambiental da Alta de Lisboa, Associação Porque Não?, EPAL, Associação
Viver Telheiras, Agrupamento de Escuteiros de Telheiras, Associação de Comerciantes do
Mourasshopping, Associação Animalife, ISEC, Condomínio da Praça Central de Telheiras,
promotores de projeto de hortas comunitárias para o Alto da Faia (Marta Leandro) e Conselho de
Administração da EMEL.
O Presidente deu ainda nota da sua presença na abertura do Fórum Fantástico, no Auditório da
BMOR, no evento de atribuição de bolsas de estudo dos Leões de Portugal e no Grupo de Segurança
do GCAL, que contou com a presença da vereadora Paula Marques. Foi ainda dada informação sobre
o processo de licenciamento e acompanhamento da feira de Natal a instalar no terreno contíguo à sede
da Junta de Freguesia, na envolvente do Eixo Norte-Sul.

2.
2.1.

Propostas apresentadas pela Secretária
Deliberação n.º 734/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídios às instituições
sociais da freguesia, de acordo com as valências e número de utentes apoiados, pelo valor total
de € 11.500,00 (Proposta n.º 81-S/2014):

BENEFICIÁRIOS:

Associação Deficientes Forças Armadas

1.000,00 €

Associação Pais Educação Crianças Deficientes Auditivas

1.000,00 €

APCL - Ass. Portuguesa de Paralisia Cerebral

1.000,00 €

Carmoteca

500,00 €

CAJIL - Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar

500,00 €

Centro Social da Musgueira

1.000,00 €

Crinabel

1.000,00 €

Inválidos do Comércio

1.000,00 €

Lar Militar da Cruz Vermelha

2.000,00 €
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Leões de Portugal

500,00 €

Associação Espaço Mundo

500,00 €

REFOOD Telheiras

1.000,00 €

REFOOD Lumiar

500,00 €
TOTAL:

11.500,00 €

3.
3.1.

Proposta apresentada pelo Tesoureiro
Deliberação n.º 735/2014: Deliberado por unanimidade a aprovação da 14.ª alteração ao
orçamento e a 9ª alteração ao plano plurianual de investimentos da Junta de Freguesia do
Lumiar para 2014 (Proposta n.º 41-T/2014).

4.
4.1.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
Deliberação n.º 736/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a FERNANDO VIDAL
dispositivos de publicidade/promoção da imagem da Junta de Freguesia do Lumiar para
utilização no Pavilhão Gimnodesportivo, pelo valor de € 4.624,80 (Proposta n.º 112-D/2014).
Deliberação n.º 737/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio a atividades desportivas (utilização do pavilhão pelo ACC durante o mês
de Outubro), pelo valor de € 1.150,00 (Proposta n.º 113-D/2014).
Deliberação n.º 738/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à Academia Musical
1º junho de 1893 para apoio a atividades desportivas: apoio logístico para deslocação à Ilha
Terceira (Açores) para jogar a 4ª jornada da Proliga de Basquetebol (dias 15 e 16 de
dezembro), apoio logístico e autocarro (dias 29 e 30 de novembro) para deslocação a
Esgueira/Aveiro, no âmbito dos jogos de Basquetebol Competição Proliga e Taça de Portugal,
pelo valor de € 2.000,00 (Proposta n.º 114-D/2014).
Deliberação n.º 739/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a BIOCON abate de
choupo na Alameda das Linhas de Torres, que se encontra em risco de queda por se encontrar
morto (ao abrigo da alínea a) do art.º 12.º da Lei nº 56/2012, de 08/11, gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes), pelo valor total de € 940,34 (Proposta n.º 124-EPV/2014).

4.2.
4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
Deliberação n.º 740/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV PRO aluguer de
equipamentos de som, iluminação e apoio técnico para a Festa de Natal do Centro de Artes e
Formação, no dia 12 de Dezembro de 2014, pelo valor total de € 553,50 (Proposta n.º 233E/2014).
Deliberação n.º 741/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a MASCARILHA
aquisição de adereços e figurinos para a festa de Natal, pelo valor total de € 200,00 (Proposta
n.º 234-E/2014).
Deliberação n.º 742/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV PRO aluguer de
equipamentos de som, iluminação e apoio técnico para a Festa de Natal da CAF – S. Vicente,
no dia 12 de dezembro de 2014, pelo valor total de € 553,50 (Proposta n.º 235-E/2014).
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5.4.

5.5.
5.6.

Deliberação n.º 743/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a DECATHLON/H&M/
PRIMARK aquisição de prendas para as crianças e jovens do Centro de Artes e Formação,
para distribuição na festa de Natal, dia 12 de dezembro, pelo valor total de € 450,00 (Proposta
n.º 236-E/2014).
Deliberação n.º 744/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a PETIT CIEL aquisição
de 110 unidades do jogo de xadrez/damas para distribuir às crianças do CAF – São Vicente,
na festa de Natal, dia 12 de dezembro, pelo valor total de € 324,72 (Proposta n.º 237-E/2014).
Deliberação n.º 745/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à Associação de
Pais da Escola Básica de Telheiras para apoio a atividades de tempo livres e apoio a eventos
natalícios, pelo valor de € 3.000,00 (Proposta n.º 238-E/2014).

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

___________________________________________________

Secretária Patrocínia César
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