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ATA N.º 7/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 24 de fevereiro de 2020
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dezanove 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 118.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações
O executivo fez um breve balanço das atividades de comemoração do Carnaval em curso
nas valências da Freguesia, designadamente das atividades sénior no Lar Militar da Cruz
Vermelhas e das atividades das Componentes de Apoio à Família.

2. Propostas subscritas pela Secretária
2.1.

Deliberação n.º 148/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para Viagem Sénior a Santiago de
Compostela, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até
€ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, se devido, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em anexo
à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante, e convite às
seguintes entidades:
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a) VIAGENS ABREU, S.A. (NIPC 500297177)
b) RASO - VIAGENS E TURISMO, S.A. (GEOSTAR) (NIPC 500886113)
c) TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO S.A. (NIPC 501061126)
d) TRANS SERRANO, LDA (NIPC 504600478)
e) OASIS - VIAGENS E TURISMO, S.A. (NIPC 501821627)
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para
resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno de encargos, e designação do
júri do procedimento, com a seguinte composição: (i) Presidente: Paula
Santos; (ii) Vogais Efetivos: Paula Camacho e Joana Melo Antunes; (iii) Vogais
Suplentes: Susana Pereira e Luísa Gomes. (Proposta n.º 6-S/2020)
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, 24 de fevereiro de 2020.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

