JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS * LISBOA
Mandato 2017-2021

Atas de Reunião de Executivo

ATA N° 46/2019
(20/05/2019)

Ao vigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas dezanove hor
reuniu o executivo da Junta de Freguesia de Arroios, em sessão ordinária, nas
instaLações da sede, sitas no Largo do Intendente Pina Manique, 27, em Lisboa, 1
com as presenças dos seguintes membros:

Ï 1

Margarida Carmen Nazaré Martins, Presidente
Vítor Manuel da Cruz Carvalho, Secretário
Jorge Manuel Lavaredas Francisco, Tesoureiro
André Gomes, Vogal
Maria Adélia Pinto Caixinha, Vogal
António José Serzedelo da Silva Marques, Vogal
Joaquim Maria Prada, Vogal
A reunião iniciou-se com a apresentação das propostas do Senhor Tesoureiro:
Proposta

n.°

113/JL/2019

8

-

Modificação das GOP de 2019

-

Modificação

Orçamentat

da

Despesa

e

7

Considerando que, nos termos da alínea b) do n.°

1 do artigo 16.° do regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia executar as opções
do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações, foi proposta a
aprovação da modificação ao orçamento da Despesa n° 8/2019 e das GOP no
7/2019, quer no reforço, quer na diminuição, no vaLor total de 100.989,05€ (cem
mil novecentos e oitenta e nove euros e cinco cêntimos). A proposta foi aprovada
por unanimidade.
Proposta n.° 114/JL/2019

—

ELaboração de Planos de Emergência (Mercados de

Arroios, Forno do TijoLo e BibLioteca de São Lázaro)

—

Foi proposto que o executivo

deliberasse a autorização para a abertura de um Procedimento por Ajuste Direto;
como entidade a convidar para apresentação de proposta a Cosmik, Segurança,
Higiene e Saúde, Lda.; a aprovação da minuta do convite, o respetivo caderno de

—1—

JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS * LISBOA
Mandato 2017-2021

Atas de Reunião de Executivo

encargos e o Anexo 1; a decisão de contratar, recebida toda a documentação
legalmente devida por parte da entidade convidada. A proposta foi aprovada por
unanimidade.
A reunião prosseguiu com a apresentação das propostas da Senhora Presidente:
Proposta n.° 115/MM/2019

—

Apoio ao Ctube Desportivo Escolar Camões

-

Foi

proposto que o executivo deliberasse atribuir ao Clube Desportivo Escolar Camões
um apoio financeiro no valor de 10.000,00€

(dez mil euros). A proposta foi

aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 116/MM/2019

—

Apoio ao Lisboa Ginásio CLube

-

Foi proposto que o

executivo deliberasse atribuir ao Lisboa Ginásio C[ube um apoio financeiro no valor
de 10.000,00€ (dez mil euros). A proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n° 117/MM/2019

—

Apoio à Marcha dos Mercados

-

Foi proposto que o

executivo deliberasse atribuir à Associação dos Comerciantes nos Mercados de
Lisboa um apoio financeiro no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros)
para a realização das Marchas dos Mercados. A proposta foi aprovada por
unanimidade.
Proposta n.° 118/MM/2019

—

Verão em Movimento (Antiga Praia Campo Infância)

-

Foi proposto que o executivo deliberasse atribuir 83.008,00€ (oitenta e três mil e
oito euros) ao Programa Verão e Movimento dividido por 2 turnos de 15 dias, onde
cada turno terá 4 grupos de 55 pessoas (monitores e crianças). A proposta foi
aprovada por unanimidade.
Foi de seguida apresentada a proposta do Senhor Secretário:
Proposta n.° 119/VC/2019

MobiLidade Intercarreiras RaqueL Ribeiro da SiLva

—

-

Foi

proposto que o executivo deliberasse autorizar a mobiLidade intercarreiras de Raquel
Ribeiro da Silva, da carreira de Assistente Técnico para a carreira de Técnico
Superior com efeitos a contar do dia 1 de junho de 2019. A proposta foi aprovada
por unanimidade
Foram de seguida apresentadas as propostas da Vogal Adélia Caixinha:
Proposta n.° 120/AC/2019
Secção de Licenciamento

—

—

2019-ADRG-AQS-268, Aquisição de Serviços para a

Convite a José Tomás Vieira
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-

Foi proposto que o

____
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executivo deliberasse autorizar a abertura de um Procedimento por Ajuste Direto
para a Secçâo de Licenciamento, por um prazo de seis meses, e convidar para
apresentação de proposta José Tomás Martins Vieira. A proposta foi aprovada por
unanimidade

Proposta n.° 121/AC/2019
Secção de Licenciamento

—

—

2019-ADRG-AQS-269, Aquisição de Serviços para a

Convite a Jorge M. Guerra Pinto

-

Foi proposto que o

executivo deliberasse autorizar a abertura de um Procedimento por Ajuste Direto
para a Secção de Licenciamento, por um prazo de seis meses, e convidar para
apresentação de proposta Jorge M. Guerra Pinto. A proposta foi aprovada por
unanimidade
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu a sessão por encerrada
pelas vinte uma horas e trinta minutos, lavrando-se esta ata que foi aprovada e
assinada em minuta após ter sido tida em voz alta e se ter verificado narrar tudo o
que se passou.
A

Presidente

Margarida

Martins,

O Tesoureiro Jorge Lavaredas,
O Secretário Vítor Carvalho,

‘

O Vogal André Gomes,
A Vogal Adélia Caixinha,
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