SAUDAÇÃO N.º 2
“Aos trabalhadores da Junta”
O artigo 9º da Lei nº 75/2013 estabelece as competências dos orgãos eleitos das
Assembleias de Freguesias no desempenho das suas funções de apreciação e fiscalização dos
executivos e demais documentos de gestão.
De acordo com o nº 2 do artº 10º da referida lei, «no exercício das respectivas
competências, a Assembleia de Freguesia é apoiada, sendo caso disso, por trabalhadores dos
serviços da Freguesia designados pela Junta de Freguesia».
Os eleitos do Lumiar têm obtido destes funcionários, ao longo dos diversos mandatos
e quando requerido, os sustentados apoios, encaminhamentos documentais e os devidos
esclarecimentos adicionais.
Alguns destes trabalhadores atravessaram um recente processo de reforma
administrativa na cidade de Lisboa, tendo sempre procurado manter a qualidade do serviço
público prestado aos munícipes e aos eleitos, com uma dedicação que merece ser realçada.
E é neste contexto de desafio, de alteração e adaptação a novas funções, que a todas e
a todos lhes é devido, em final de mandato, um reconhecimento pelo seu empenho diário, em
particular, no apoio aos eleitos dos diversos grupos políticos.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta do Partido Ecologista “Os
Verdes”, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 2017-0907, delibera:
1 - Expressar o apreço pelo contributo prestado, incluindo aos eleitos da Assembleia
de Freguesia do Lumiar, e pelo eficiente serviço de apoio que os trabalhadores da Freguesia
do Lumiar demonstraram no presente mandato autárquico de 2013/2017.
2 - Manifestar aos trabalhadores um voto de saudação e louvor pelo seu abnegado
desempenho de serviço público.
3 - Sejam reforçados os indispensáveis meios e recursos que permitam aos
trabalhadores melhorar qualitativamente o desempenho das suas funções.
Mais delibera:
- divulgar esta deliberação pelos funcionários da Junta de Freguesia do Lumiar, ao
STAL, ao STML, e pelos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim @Lumiar e
sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 7 de Setembro de 2017
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