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ATA N.º 53/2016

Aos trinta dias de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas e trinta minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da
Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Pedro Grilo. Os vogais Eneida
Godinho e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O executivo fez um breve balanço das atividades finais da programação de Natal e discutiu
as primeiras atividades a realizar no início do mês de janeiro.

2.1.

Deliberação n.º 1112/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de vigilância humana
para a Biblioteca Maria Keil, para o período entre 1 e 31 de janeiro de 2017, a
celebrar com Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, S. A., por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
1.855,51 € (mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e um
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
230-P/2016).

Aprovada por unanimidade

3.

3.1.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

Deliberação n.º 1113/2016: Aprovação da 42.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com os quadros em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 110-T/2016).

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
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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, 30 de dezembro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

