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ATA N.º 17/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 17 de abril de 2018
Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 28.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata e Henrique Sá Melo. Os vogais Pedro
Ângelo 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 Presidente remeteu o ponto das informações para a reunião pública a realizar pelas
21 horas, tendo passado diretamente ao ponto de aprovação de documentos para a
Assembleia de Freguesia, de forma a habilitar os serviços a começarem a preparar o seu
envio aos eleitos.

2. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Tesoureiro
2.1. Deliberação n.º 245/2018: Propostas a submeter à Assembleia de Freguesia do
dia 18 de dezembro de 2018 (Proposta n.º 2-AFL/2018).
 Prestação de contas e inventário do ano de 2017
 Revisão do Orçamento e do PPI de 2018
 Compromissos Plurianuais sobre espaços verdes
 Aceitação de doações de livros e contribuições para a Cidade das Crianças
 Regulamentos: Regulamento de Taxas, Regulamento do Mercado do
Lumiar e Regulamento do Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro.
Aprovada por unanimidade

110

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, 17 de abril de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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