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ATA N.º 9/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 7 de março de 2019
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu
a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 71.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e
a vogal Elsa Fragata justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo da realização da segunda edição da atividade
desportiva de boxe no fim-de-semana anterior no Pavilhão da Escola Secundária do
Lumiar, promovida pelo Recreativo Águias da Musgueira.
1.2. O Presidente informou ainda o executivo de que as novas carreiras de bairro para a
Freguesia do Lumiar, as carreiras 43B e 44B iniciarão a sua exploração no próximo dia
11 de março.
2. Propostas subscritas pela Secretária
2.1.

Deliberação n.º 192/2019: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior a
Florença, em Itália, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa
de até € 47.000,00 (quarenta e sete mil euros), com o regime de IVA, de acordo
com o “Regime da margem de lucro – Agências de viagens”: (Proposta n.º 9S/2019).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
3.1.

Deliberação n.º 193/2019: Aprovação da 3ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2019, de acordo com os quadros em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 3-T/2019).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
4.1.

Deliberação n.º 194/2019: Atribuição de subsídio aos Metralhas BTT, para apoio
ao Passeio de Cicloturismo a Fátima, no montante de € 900,00 (novecentos
euros) (Proposta n.º 24-D/2019).

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, 7 de março de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

