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ATA N.º 23/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de setembro de 2020
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em reunião pública, na sede da
Freguesia, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 134.ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia
César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo e Pedro
Ângelo. O Vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Participação do público
Não compareceram cidadãos eleitores para fazer uso da palavra.
2. Informações
1.1. O Presidente informou o Presidente das reuniões mantidas com a EMEL e com a
Unidade de Intervenção Territorial Norte da CML para a avaliação e preparação de
intervenções em curso no espaço público.

1.2. Foi igualmente feito um balanço do estado de cada departamento e serviço da Junta
de Freguesia no quadro da reabertura de atividades em setembro, com especial enfâse
para a Educação, Desporto e Apoio à população sénior.

1.3. O Presidente e o Vogal Henrique Sá Melo deram ainda nota da evolução dos casos
de COVID-19 no território da Freguesia, mantendo-se o acompanhamento bissemanal
com a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e as autoridades de saúde para
a respetiva monitorização.
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3. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 394/2020: Aprovação de proposta de inventário a submeter à
reunião da Assembleia de Freguesia do Lumiar do dia 30 de setembro, para
conclusão da apreciação dos documentos de prestação de contas relativos a
2019. (Proposta n.º 2-AFL/2020)
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, 22 de setembro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

