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ATA N.º 16/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de abril de 2018
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas treze horas e trina minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 27.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata e Pedro Ângelo justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
O Presidente deu nota de que, atenta a urgência na conclusão dos procedimentos de
contratação da viagem, convocara a reunião para finalizar a respetiva adjudicação. Foi
também dado nota do andamento das inscrições dos seniores para a mesma.
2. Propostas subscritas pela Secretária
2.1. Deliberação n.º 244/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de turismo para Viagem Sénior a Paris, a celebrar com a
entidade Concorrente TOP ATLÂNTICO, (NIPC 501 061 126), com o preço
contratual de € 43.335,00, não acrescido de IVA, de acordo com o “Regime da
margem de lucro – Agências de viagens”, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 221/1985,
de 3 de julho, nos termos propostos no respetivo relatório final, notificação das
entidades concorrentes da decisão e da entidade TOP ATLÂNTICO para apresentar
os documentos de habilitação exigidos e aprovação da minuta do contrato a
celebrar (Proposta n.º 24-S/2018)
Aprovada por unanimidade
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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, 13 de abril de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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