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ATA N.º 8/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 1 de março de 2019
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas treze horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 70.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, e os vogais Elsa Fragata,
Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva. A Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur
Reis, e o vogal Pedro Ângelo justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo do andamento dos contactos com a Agência da
Modernização Administrativa com vista à implementação de um Espaço Cidadão na
Freguesia do Lumiar.

1.2. O Presidente deu ainda nota das reuniões que manteve com a Associação Graal
(Banco do Tempo do Lumiar), com o Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC),
com as direções dos Agrupamentos de Escolas do Alto do Lumiar e Lindley Cintra, e com
os Leões de Portugal.

2. Propostas subscrita pelo Vogal Henrique Sá e Melo
2.1.

Deliberação n.º 190/2019: Autorização para o processamento extraordinário de
acertos de vencimento decorrentes da entrada em vigor com efeitos retroativos
a 1 de janeiro de 2019 da atualização de posições remuneratórios na
administração pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de
fevereiro (Proposta n.º 12-RH/2019).
Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º: 191/2019 Concessão de tolerância de ponto na Terça-Feira de
Carnaval, dia 5 de março de 2019, acautelando o funcionamento dos serviços
que não podem ser interrompidos através de programação do gozo da tolerância
de ponto pelos respetivos trabalhadores noutro dia (Proposta n.º 13-RH/2019).
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, 1 de março de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

