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ATA N.º 11/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 15 de março de 2018
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas vinte horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, nas instalações do Auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, sito no Antigo Solar da Nora, Estrada de Telheiras,
146, na 22.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Elsa Fragata e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique
Sá Melo e Pedro Ângelo justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Propostas subscritas pela Secretária
1.1.

Deliberação n.º 153/2018: Revogar a decisão de contratar tomada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar de 2 de março de 2018, no uso de
competência própria, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do DecretoLei n.º 197/99, de 8 de junho, no âmbito do procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior ao Douro
Internacional, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até
€ 9.720 (nove mil, setecentos e vinte euros), acrescido de IVA, tomada por
Lisboa, 15 março de 2018 e notificar a presente decisão às entidades convidadas
(Proposta n.º 16-S/2018).

1.2.

Deliberação n.º 154/2018: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior ao
Douro Internacional, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa
de até € 9.720 (nove mil, setecentos e vinte euros), acrescido de IVA.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante e o convite às seguintes entidades:
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Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo, Lda.
NIPC: 504 600 478
Sociedade Escalatur Viagens e Turismo, Lda. (Barceló)
NIPC: 501 343 237
Lusanova – Excursões e Turismo, Lda.
NIPC: 500 170 894

Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento
e os erros e omissões do caderno de encargos e designar o júri do procedimento,
com a seguinte composição:
 Presidente: Paulo Ribeiro
 Vogais Efetivos: Inês Mota e Ana Leite
 Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paula Camacho
(Proposta n.º 17-S/2018).

Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai
assinada pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não
havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 15 de março de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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_________________________________________

