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ATA N.º 15/2017

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas treze horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O executivo trocou breves impressões sobre o decurso da Lisbon Week e os preparativos
da comemoração dos 751.º Aniversario da Freguesia.
2.

2.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 342/2017: Adjudicação à Petiscaria da Terra, Unipessoal,
Lda. do beberete para a comemoração do 751.º Aniversário da Freguesia do
Lumiar, no valor de € 1.145,00, com IVA já incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 27-C/2017).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 343/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de viagem organizada para passeio Sénior ao Douto, a EcoTravel,
Unipessoal, Lda., com o preço contratual de € 19.220,00 (dezanove mil
duzentos e vinte euros), ao qual não acresce IVA uma vez que está sujeito ao
regime de margem de lucro das agências de viagens, nos termos do respetivo
projeto de deliberação e aprovar a minuta do contrato a celebrar de acordo com
o projeto de decisão de adjudicação (Proposta n.º 32-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 344/2017: Aprovação da 13.ª alteração ao Orçamento e da 10.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2017,
de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 30-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 345/2017: Aquisição de material para automatizar os sistemas
de rega dos espaços verdes a Cudell, S.A., no valor de € 6.143,76 (seis mil, cento
e quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 13-EPV/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, 30 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

