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ATA N.º 1-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 25 de outubro de 2017
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alamedas das
Linhas de Torres, n.º 156, na 1.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, e os vogais Artur Reis, Elsa
Fragata, Henrique Sá Melo, Patrocínia César e Pedro Saraiva, tendo o vogal Pedro Ângelo
justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a existência de
quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

O Presidente saudou os novos membros do executivo, que integram o órgão pela
primeira vez, reiterando o agradecimento realizado na véspera, aquando da
tomada de posse, aos anteriores membros da Junta de Freguesia do Lumiar que
cessaram funções, a saber, os vogais Rogério Santos, Pedro Grilo e Eneida
Godinho.

1.2.

O Presidente informou o executivo de que, nos termos e para os efeitos previstos
na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, irá proferir um
despacho a designar como Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar e
substituta legal do Presidente em caso de falta ou impedimento a vogal
Patrocínia César, e como Tesoureiro da Junta de Freguesia do Lumiar o vogal
Artur Reis.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 1-A/2017: Autorização para que a conta bancária da Freguesia do
Lumiar, com o n.º 012970/230, aberta na Caixa Geral de Depósitos, seja
movimentada obrigatoriamente por 2 (dois) dos seguintes membros da Junta de
Freguesia: Presidente, Pedro Delgado Alves, Secretária, Patrocínia César, ou
Tesoureiro, Artur Reis. (Proposta n.º 1A-P/2017)
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 2-A/2017: Fixação da data das reuniões ordinárias do Executivo,
as quais serão realizadas semanalmente às terças-feiras, às 21h00, sendo pública
a correspondente à terceira semana de cada mês. (Proposta n.º 2A-P/2017)
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 3-A/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de turismo para o Fim-de-semana Sénior ao Minho, entre
os dias 27 e 29 de outubro de 2017, a celebrar com Transerrano – Aventura, Lazer
e Turismo, Lda. (NIF 504600478), com o preço contratual de € 11.340,00 (onze mil
trezentos e quarenta euros), sendo €3.600,00 (três mil e seiscentos euros) devidos
a título de pagamento antecipado, sem necessidade de prestação de caução,
€2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros) devidos a título de serviços de
organização e €6.000,00 (seis mil euros) referentes aos restantes serviços de
turismo, não acrescido de IVA, de acordo com o Regime da Margem de Lucro das
Agências de viagens, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 221/1985, de 3 de julho, nos
termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante, bem como aprovação da minuta do contrato a
celebrar, de acordo com o proposto no projeto de decisão de adjudicação.
(Proposta n.º 3A-P/2017).
Aprovada por unanimidade
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2.4. Deliberação n.º 4-A/2017: Abertura de sorteio tendo em vista a atribuição de
lugares de venda ambulante ocasional, de 28 de outubro a 2 de novembro, junto
à entrada principal do cemitério do Lumiar, para venda de flores, castanhas
assadas e velas, nos termos propostos na minuta de aviso do sorteio que consta
em anexo à presente proposta e da mesma faz parte integrante;
Designação do júri do procedimento, para efeitos de condução do sorteio, com a
seguinte composição:
 Pedro Delgado Alves, Presidente da JFL, que preside;
 Joana David e Silva, 1.ª Vogal efetiva, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos;
 Pedro Gonçalo da Silva Folha Farmhouse Alberto, 2.ª Vogal efetivo
 Paulo César Lopes Ribeiro, 1.º Vogal suplente
 Susana da Conceição Alminhas Pereira, 2.ª Vogal suplente
(Proposta n.º 3A-P/2017).

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, 25 de outubro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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_________________________________________

