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ATA N.º 2-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 2 de novembro de 2017
Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alamedas das Linhas
de Torres, n.º 156, na 2.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

O Presidente informou o executivo de que, nos termos e para os efeitos previstos
na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proferiu um despacho
a proceder à seguinte distribuição de pelouros pelos membros do executivo:
PRESIDENTE
Pedro Delgado Alves









Coordenação Geral
o Representação Institucional
o Planeamento estratégico
Recenseamento e Eleições
Igualdade, Juventude e Cidadania
Requalificação Urbana
Cultura
o Programação Cultural
o Património Cultural
o Equipamentos culturais (Bibliotecas e
Auditórios)
o Centro de Documentação Histórica
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Atividades Económicas
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Desenvolvimento Social
o Apoio Social
o Rede Social
o Habitação
o Pessoas com deficiência e plano de
acessibilidades
o Saúde
o Terceira Idade
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar



Emprego e Formação profissional

TESOUREIRO



Gestão financeira e patrimonial
o Orçamento
o Contabilidade
o Tesouraria
o Inventário
o Planos plurianuais de investimento

VOGAL



Educação
o Instalações JI e EB1
o Centro de Artes e Formação
o Componentes de Apoio à Família
o Creches
o Programas Educativos
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Comunicação
o Plataformas comunicação
o Boletim
o Comunicação interna
Voluntariado

SECRETÁRIA

Patrocínia César

Artur Reis

Elsa Fragata





6

VOGAL

Henrique Sá Melo





VOGAL



Desporto
o Competições desportivas
o Instalações desportivas
o Atividade física
o Relação com coletividades

VOGAL



Limpeza e Higiene Urbana
o Centro de Higiene Urbana
o Política de qualidade
Ambiente
o Sensibilização ambiental
o Eficiência energética
Proteção Civil

Pedro Ângelo

Pedro Saraiva




1.2.

Gestão Administrativa
o Secretaria e Expediente
o Serviços de atendimento
o Instalações
o Parque automóvel
o Recursos Humanos
Modernização Administrativa
Espaço Públicos e Espaços Verdes

O Presidente informou também o executivo de que, nos termos e para os efeitos
previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 2, da alínea d)
do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, irá proferir
um despacho determinando o exercício de funções a tempo inteiro pelo vogal
Henrique Sá Melo, o exercício de funções a meio tempo pela Secretária,
Patrocínia César, e o exercício de funções a meio tempo pelo vogal Pedro Ângelo.
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1.3.

O Presidente comunicou ao executivo a realização de reunião de apresentação
da nova composição da Junta de Freguesia aos funcionários da sede e aos
coordenadores das valências externas, a realizar no dia 8 de novembro, da parte
da manhã, tendo solicitado aos membros do executivo elementos para fixação
de procedimentos e orientações para o novo mandato, a discutir na reunião
seguinte e antes da referida sessão com os funcionários.

1.4.

Finalmente, o executivo discutiu ainda a utilidade de elaboração de um
Regimento para o funcionamento e preparação das reuniões da Junta de
Freguesia, criando procedimentos, prazos e circuitos de circulação da
documentação a submeter à sua apreciação.

1.5.

O Presidente deu nota da instalação dos órgãos do Município de Lisboa, realizada
no dia 26 de outubro, e da primeira reunião da Assembleia Municipal, que se
realizou de seguida para proceder à eleição da mesa para o mandato 2017-2021.

1.6.

O executivo fez ainda o balanço da última apresentação do projeto de teatro
comunitário “Era uma vez no Palacete das Conchas….”, que fechou o seu ciclo de
representações com uma edição especial dedicada ao Halloween, nos dias 27 a
31 de outubro.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 5-A/2017: Delegação no Presidente da Junta de Freguesia das
competências da Junta de Freguesia identificadas no n.º 1 do artigo 17.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro (Proposta n.º 5A-P/2017)
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 6-A/2017: Delegação no Presidente da Junta de Freguesia, nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da competência
para autorizar a realização de despesas até ao limite de cinco mil euros. (Proposta
n.º 6A-P/2017)
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, 2 de novembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

