CARACTERIZAÇÃO DA
ENTIDADE 2019

1. Introdução
A Freguesia do Lumiar é uma autarquia local, cujo quadro principal de atribuições
resulta da conjugação do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na Lei n.º

56/2012, de 8 de novembro, e à qual está cometida a salvaguarda dos interesses
próprios da respetiva população, em articulação com o município.

Nos termos da lei, os seus órgãos representativos são a Assembleia de Freguesia,
órgão deliberativo, e a Junta de Freguesia, órgão executivo, encontrando-se dotada
de um mapa de pessoal que corresponde às necessidades decorrentes do desempenho
das suas atribuições.

A Freguesia do Lumiar tem sede na Estrada da Torre, 19, 1750-293 Lisboa, com o
número de pessoa coletiva 508 415 110, telefone n.º (+351) 217 541 350, fax n.º
(+351) 217 541 360 e e-mail info@jf-lumiar.pt

A Freguesia do Lumiar tem uma estrutura organizacional simples, composta apenas
por serviços gerais.

O sistema informático adotado na organização contabilística foi fornecido pela

FreSoft, e consiste num ERP sobre o qual correm todas as aplicações necessárias ao
funcionamento da freguesia, possibilitando o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
2 de janeiro.

A contabilidade encontra-se centralizada, e a Freguesia do Lumiar presta informação
contabilística nas sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia.
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2. Órgãos representativos
A Assembleia de Freguesia é constituída, nos termos da Lei, por 19 membros,
resultando a sua composição da eleição dos órgãos das autarquias locais realizada a 1
de outubro de 2017.

A referida eleição produziu o seguinte resultado:


PS – 9 membros da Assembleia



PPS/PSD – 4 membros da Assembleia





CDS-PP – 4 membros da Assembleia
PCP – 1 membros da Assembleia
BE – 1 membro da Assembleia.

Da qual resultou a seguinte distribuição por partidos políticos:
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A Junta de Freguesia é constituída, nos termos da Lei, por sete membros (um
Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e quatro vogais), conforme identificados

na “Relação Nominal de Responsáveis”, todos em representação do Partido
Socialista, conforme o resultado da votação que decorreu em Assembleia de
Freguesia.
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3. Recursos Humanos
A Freguesia do Lumiar dispunha ao serviço, a 31 de Dezembro de 2019, de um efetivo
de 125 trabalhadores em funções públicas assim distribuídos em termos de carreiras:

Distribuição dos Trabalhadores por Carreiras
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O pessoal assegura todas as tarefas decorrentes das atribuições da freguesia, quer
em termos administrativos, quer na higiene urbana, educação, gestão de
equipamentos,

ação

social,

cultura,

educação,

desporto,

comunicação,

desenvolvimento comunitário e acompanhamento da execução dos serviços de
manutenção do espaço público e dos espaços verdes.

As novas atribuições não foram acompanhadas pelo pessoal que se havia considerado
necessário, pelo que houve necessidade de reforçar na altura os prestadores de
serviços.
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