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ATA N.º 1-A/2013
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e treze reuniu-se a Junta de Freguesia do Lumiar,
com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

1.1

O Presidente, Pedro Delgado Alves, deu conhecimento aos restantes membros da Junta de
Freguesia dos seguintes pelouros que ficam à sua responsabilidade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

Coordenação Geral e Planeamento Estratégico
Representação institucional e externa
Modernização Administrativa
Gestão de Recursos Humanos
Recenseamento Eleitoral
Igualdade
Juventude
Cultura e Património Cultural
Proteção civil

Despachos

O Presidente informou os restantes membros da Junta de que vai proferir os seguintes despachos:
2.1. No âmbito da distribuição de funções:
2.1.1. O que nomeia Secretária da Junta a Vogal Patrocínia César e lhe distribui as seguintes funções:
1. Gestão administrativa:
•
•
•

•

Substituição do Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Elaboração das atas das reuniões da Junta;
Certificação, mediante despacho do Presidente, dos factos e atos que constem dos
arquivos da Freguesia e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das
reuniões da Junta;
Subscrição dos atestados que devam ser assinados pelo Presidente.

2. Desenvolvimento Social, nomeadamente:
•
•

Apoio social;
Planeamento familiar;
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•
•
•
•
•
•

Terceira Idade, incluindo a gestão da Universidade da Terceira Idade do Lumiar;
Balneário e lavadouro público;
Saúde;
Creches;
Relação com entidades integrantes da Rede Social;
Habitação.

2.1.2. O que nomeia Tesoureiro da Junta o Vogal Artur Cunha Reis e lhe distribui as seguintes
funções:
1. Gestão financeira e patrimonial:
•

•
•
•
•

Assegurar a arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a
escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos
respetivos documentos, que são assinados pelo presidente;
Processar as despesas, em conformidade com deliberação da Junta de Freguesia;
Assegurar a gestão do património da Freguesia;
Elaborar os documentos de prestação de contas a submeter à aprovação da Junta de
Freguesia e Assembleia de Freguesia;
Elaborar os documentos a enviar ao Tribunal de Contas.

2. Gestão administrativa:
•
•
•
•
•
•

Assegurar a execução do expediente da Freguesia;
Subscrição, nas faltas e impedimentos da Secretária, dos atestados que devam ser
assinados pelo Presidente;
Coordenar os serviços de atendimento à população;
Gestão do parque informático e das tecnologias de informação e conhecimento;
Gestão das comunicações da Freguesia;
Gestão, manutenção e reparações do autocarro da Junta e outras viaturas que
venham a integrar os serviços da autarquia.

3. Relação institucional com as associações e coletividades da Freguesia
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2.1.3. O que distribui as seguintes funções à Vogal Eneida Godinho:
1. Comunicação, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Manutenção da página da Freguesia na Internet;
Atualização da imagem da Junta de Freguesia;
Gestão da presença da Junta de Freguesia nas redes sociais;
Boletim da Junta de Freguesia;
Dinamização de novas plataformas de comunicação.

2. Voluntariado
3. Organização de eventos

2.1.4. O que distribui as seguintes funções ao Vogal Pedro Ângelo:
1. Espaços públicos, nomeadamente:
•
•
•
•

Limpeza, Saneamento e Higiene Urbana;
Iluminação pública;
Tráfego e infraestruturas viárias;
Manutenção de mobiliário urbano;

2. Espaços verdes, nomeadamente:
•
•
•
•

Manutenção e expansão das áreas ajardinadas;
Ciclovias;
Hortas urbanas;
Implantação dos parques infantis.

3. Desporto, nomeadamente:
•
•
•
•

Gestão, conservação, manutenção e animação de equipamentos e recintos desportivos;
Organização e apoio a atividades e torneios desportivos;
Promoção da prática desportiva e dinamização da formação;
Expansão da rede de recintos desportivos.
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2.1.5. O que distribui as seguintes funções ao Vogal Pedro Grilo:
1. Projetos de Desenvolvimento Comunitário e Intervenção local
2. Economia local, nomeadamente:
• Emprego;
• Empreendedorismo;
• Comércio e serviços;
• Mercados e abastecimento público;
• Turismo.
3. Ambiente e ordenamento do território, nomeadamente:
• Planeamento, Urbanismo e Requalificação Urbana;
• Mobilidade e plano de acessibilidades
• Sensibilização ambiental
2.1.6

O que distribui as seguintes funções ao Vogal Rogério Santos:

1. Educação, designadamente:
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção, limpeza geral anual e pequenas reparações em Escolas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico e Jardins-de-infância públicos;
Apoio à diversificação da oferta extracurricular;
Promoção da educação para a cidadania, em articulação com as demais áreas de
intervenção;
Educação de adultos;
Promoção da relação das escolas com a comunidade;
Dinamização do ATL da Junta;
Acompanhamento das necessidades do parque escolar e de jardins-de-infância.

2. Dependências, nomeadamente:
•
•
•

Coordenação das medidas de prevenção, incluindo a gestão do Centro de Artes e
Formação (CAF);
Coordenação das medidas de dissuasão, tratamento e reinserção;
Promoção de ações de sensibilização.
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2.2.
O que designa para seu substituto nas situações de faltas e impedimentos a Secretária
Patrocínia César.

2.3. O que atribui ao Tesoureiro, Artur Cunha Reis, o exercício de funções em regime de tempo
inteiro.
3.

Propostas apresentadas pelo Presidente:

3.1.
Deliberado por unanimidade aprovar que a conta da Junta n.º 012970/230, aberta na Caixa
Geral de Depósitos, seja movimentada obrigatoriamente por 2 (dois) dos seguintes membros da Junta:
Presidente (Pedro Delgado Alves), Secretária (Patrocínia César) e Tesoureiro (Artur Cunha Reis).
3.2.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta relativa às reuniões quinzenais ordinárias do
Executivo, as quais serão realizadas às quintas-feiras, às 21h00, sendo pública a última de cada mês.

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.

Presidente ____________________________________
Secretária _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________

