VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 3
A reforma administrativa da cidade de Lisboa, executado ao longo do mandato que agora finda,
representou um enorme desafio para todas as Freguesias da cidade e para todos os eleitos locais.
No entanto, foi sobre os ombros dos trabalhadores das Freguesias, sejam aqueles que aí já estavam
ao serviço, sejam aqueles que vieram transferidos do Município de Lisboa, sejam ainda aqueles que,
por via de mobilidade ou recrutamento, aí foram desempenhar funções, que assentou grande parte
da responsabilidade desse desafio.
No caso da Freguesia do Lumiar, é particularmente notória a enorme dedicação e capacidade de
resposta que todos os funcionários, excedendo muitas vezes o estrito cumprimento de deveres
funcionais e revelando um sólido espírito de dedicação ao serviço público e ao bem-estar dos
residentes e dos colegas.
Paralelamente, também as várias estruturas sindicais de que muitos dos funcionários são associados,
cumpriram a sua missão de representação e negociação com a Junta de Freguesia ao longo de todo
o mandato, contribuindo, construtivamente, mas sem deixar de assinalar a divergência, para a
harmonia laboral que esteve na base da transformação da estrutura da Freguesia, de que são
expressão clara os acordos coletivos celebrados com sucesso.
Neste momento em que se conclui o mandato autárquico 2013-2017, é da mais elementar justiça
sublinhar e enfatizar o seu papel determinante na construção do futuro da Freguesia do Lumiar,
cumprindo aos eleitos na Assembleia de Freguesia agradecer em particular a todos aqueles e aquelas
que ao longo das 18 sessões deste órgão deliberativo prestaram apoio aos eleitos e asseguraram o
pleno funcionamento da Democracia local.
Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária de 7 de setembro de
2017:
1 – Saúda todos os trabalhadores da Freguesia do Lumiar pela sua dedicação exemplar ao serviço
público e à satisfação das necessidades da população, com particular nota para todos os que
diretamente acompanharam a preparação e decurso das reuniões da Assembleia de Freguesia;
2 – Saúda todas as estruturas sindicais que com a Freguesia dialogaram e colaboraram, ajudando a
construir um clima de harmonia laboral indispensável ao exercício das competências dos órgãos
locais e à garantia dos direitos dos trabalhadores;
A remeter:
 A todos os trabalhadores da Freguesia através de afixação nos locais próprios;
 Aos sindicatos representativos dos trabalhadores da Freguesia do Lumiar;
Lumiar, 5 de setembro de 2017,
Os proponentes
Os eleitos do Partido Socialista
APROVADA POR UNANIMIDADE

