138

ATA N.º 19/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 17 de maio de 2019
Aos dezassete dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas treze horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 81.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. A Secretária
Patrocínia César justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
O Presidente deu nota ao executivo dos preparativos em curso relativos ao próximo ano
letivo da Universidade da Terceira Idade do Lumiar, e da prevista ativação dos órgãos de
acompanhamento pelos alunos e professores.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 392/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços para realização de um concerto didático para
crianças pelos Gaiteiros de Lisboa, no Festival de Telheiras, no âmbito do projeto
Bip-Zip Orquestra da Calçada, a celebrar com UGURU II – Produções, Lda. (NIF:
506 398 137) por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 29-C/2019).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
3.1.

Deliberação n.º 393/2019: Regulamento do Programa Junta-te ao Verão 2019
(Proposta n.º 110-E/2019).
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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, na
ausência da Secretária. E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada
a reunião.

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 17 de maio de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

