
 

 

 

 

ATA EM MINUTA  

 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, em Zoom, na 31º reunião 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, Carla Sequeira, Fernando Baião e Madalena Pestana 

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

 

 

Ponto 1 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia  

 

1.1. Deliberação n.º 504/2022 – Aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para que este 

órgão aprove, o Contrato de Delegação de Competências (CDC) entre a Câmara Municipal 

de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 

à Família e Componente de Apoio à Família, para o ano letivo 2022/2023 e 2023/2024, 

com base na minuta do contrato que se junta à presente proposta como Doc.1. e que dela 

faz parte integrante, bem como a transferência dos recursos financeiros necessários ao 

exercício da competência delegada, de acordo com o Doc.2 – Quadro de repartição de 

encargos pelas Juntas de Freguesia, no valor de 314.411,35  € (trezentos e catorze mil 

quatrocentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos). Junta-se ainda o ANEXO I, 



relativo aos “Pressupostos e valores máximos da comparticipação a suportar pelas famílias” 

e o Doc. 3 – Estudo que acompanha o CDC. (Proposta n.º 504/2022) 

Aprovada por unanimidade 

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

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 1 de agosto de 2022.

Presidente Ricardo Mexia  

Secretário José da Silva Pinto  

 


		2022-08-10T18:48:05+0100


		2022-08-10T19:19:07+0100


		2022-08-10T19:19:27+0100
	Entidade: Secretaria-Geral do Ministerio da Administracao Interna. Na qualidade de: Presidente da Junta de Freguesia de Lumiar. Subatributos: 


		2022-08-10T19:19:33+0100




