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SAUDAÇÃO 

“Aos trabalhadores da Junta de Freguesia do Lumiar” 

Considerando que: 

Em Maio de 2019, os trabalhadores da Freguesia do Lumiar procederam à 

entrega ao Executivo da Junta de um ‘Abaixo assinado’ no âmbito da Avaliação de 

Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública, através do SIADAP. 

Nele eram indicados “atrasos vários e omissões não imputáveis aos 

trabalhadores” quanto à devida aplicação do SIADAP, requerendo ao executivo a 

assunção dos “procedimentos necessários à implementação do sistema de avaliação em 

vigor, agilizando e promovendo celeremente as formalidades legais do procedimento de 

avaliação”. 

Decorrido ano e meio, no passado mês de Novembro, foi dinamizado um novo 

abaixo-assinado pelos vários locais de trabalho da Freguesia do Lumiar, cuja entrega ao 

Executivo terá sucedido a 10 de Dezembro. 

Que os trabalhadores em funções na Junta de Freguesia persistem na defesa da 

garantia das melhores condições dos seus postos de trabalho e no futuro das suas 

carreiras profissionais. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido 

Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão 

ordinária no dia 2020-12-30, delibera: 

1 -  Saudar a justa luta dos trabalhadores da Junta de Freguesia do Lumiar, em 

defesa dos seus postos de trabalho, das suas carreiras e de condições mais dignas para o 

melhor desempenho das funções para as quais foram incumbidos. 

2 - Saudar o apoio que tem vindo a ser prestado pelo STML - Sindicato dos 

Trabalhadores do Município de Lisboa, em defesa das condições laborais na Freguesia 

do Lumiar. 

Mais delibera: 

- remeter a presente saudação ao STML e divulgá-la em todos os locais de 

trabalho dos funcionários da Freguesia do Lumiar e nos 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, 30 de Dezembro de 2020 
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