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ATA N.º 47/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de dezembro de 2019
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas treze horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 109.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata 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 deu nota ao executivo das reuniões para exercício do Estatuto de Direito
de Oposição realizadas com as forças políticas representadas na Assembleia de
Freguesia.

2. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Tesoureiro
2.1.

Deliberação n.º 1027/2019: Aprovação de propostas a submeter à reunião da
Assembleia de Freguesia do Lumiar do dia 18 de dezembro (Proposta n.º 3AFL/2019):


Opções do Plano para 2020



Orçamento para 2020



Plano Plurianual de Investimento para 2020



Atualização de Regulamento de Taxas
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Mapa de pessoal para 2020



Autorização para assunção de compromissos plurianuais na área do
espaço público



Aceitação de doações



Contratos de delegação de competências com o Município de Lisboa na
área das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente
de Apoio à Família (CAF)
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, 13 de dezembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

