
 
 

 

ATA EM MINUTA  

 

Junta de Freguesia do Lumiar  

 

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu via Zoom a Junta de 

Freguesia do Lumiar, na 17.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, a Tesoureira, Joana Barata Lopes, o 

Secretário, José Silva Pinto e os vogais Ana Beatriz Nunes, Fernando Baião e Madalena 

Pestana de Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início 

à reunião. 

 

Ponto 1 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

1.1. Deliberação n.º 315/2022 - Apreciação do pedido de autorização da Junta de Freguesia 

para o estabelecimento de formas de cooperação com entidades públicas e privadas. 

(Proposta n.º 315) 

 

 

 

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 21 de abril de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 

 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

PROPOSTA Nº 315/2022 

Aprovar o pedido de autorização da Junta de Freguesia  à Assembleia de Freguesia 

para o estabelecimento de 

formas de cooperação com entidades públicas e privadas. 

 

 

Ao abrigo da alínea j) do n.º1 do Artigo 9.º, Competências de apreciação e fiscalização, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, a Junta de 

Freguesia do Lumiar solicita à Assembleia de Freguesia do Lumiar, autorização para 

estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas.  

 

 

Lisboa, 21 de Abril de 2022 

 

 

O Presidente 

 

_______________________________________________ 
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