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ATA N.º 5/2014
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Junta de
Freguesia do Lumiar, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

O Presidente e o vogal da Educação deram nota aos restantes membros do executivo da realização na
Escola EB 2, 3 do Alto do Lumiar (Antiga D. José I) do Dia da não-violência, no passado dia 30 de
janeiro, que contou com a realização de debates entre alunos e convidados externos, representando
várias entidades locais e exteriores à Freguesia.
O Presidente relatou ainda aos membros do executivo os resultados dos trabalhos do XIV Congresso
da Associação Nacional de Freguesias, realizado em Aveiro e no qual foram aprovadas três moções
por si subscritas, relativas à revisão do Estatuto dos Eleitos Locais, à necessidade de acesso pelas
Freguesias aos dados sobre o IMI cobrado nos seus territórios, para efeitos de aplicação da Lei das
Finanças Locais, e sobre a promoção de planos da igualdade pelas Freguesias, em coordenação com os
municípios.

2.

Reforma Administrativa

O Presidente e o Tesoureiro fizeram o balanço do estado dos trabalhos preparatórios da próxima fase
da reforma administrativa, informando os restantes membros do executivo da evolução recente da
mesma, dando nota de:
•

Acompanhamento de questões relativas à transição de pessoal afeto aos equipamentos a
transferir para a Junta (posto de limpeza, auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, Biblioteca
Maria Keil e Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1.ª ciclo), nomeadamente da elaboração
das listas nominativas;

•

Desenvolvimento de esforços no sentido de identificar pessoal que pretenda solicitar a
passagem para a esfera da Freguesia, no âmbito das necessidades identificadas para
cumprimento das novas tarefas (em particular as de licenciamento e intervenção no espaço
público);

•

Identificação de espaço para futuras instalações da Junta de Freguesia do Lumiar, bem como
de espaço que permita reforçar a sua presença no território de Telheiras, estando em curso
contacto com a UIT-Norte e o gabinete da Vereadora Graça Fonseca;

•

Definição do quadro de responsabilidades financeiras e contratuais concretas a assumir pela
Freguesia, no âmbito do acompanhamento pelo Vice-Presidente da CML, Fernando Medina,
da dimensão financeira da reforma.
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Os restantes membros do executivo usaram da palavra dando nota do impacto estimado da reforma
nas suas áreas de intervenção e das necessidades de reestruturação de serviços da Junta decorrentes da
sua implementação. Em particular, o vogal Pedro Ângelo sublinhou a utilidade em preparar com a
maior antecedência possível o lançamento de novos procedimentos de seleção de prestadores de
serviços nas áreas das novas competências em que tem lugar a sucessão na posição contratual do
município apenas para períodos limitados de tempo após a transferência.

3.

Outros assuntos

O Presidente e a Vogal Eneida Godinho deram nota dos trabalhos em curso relativos à preparação da
Comemoração dos 40 anos do 25 de Abril de 1974, tendo solicitado aos demais membros do executivo
a identificação das atividades que pretendem desenvolver nos respetivos pelouros, para articulação do
calendário em próxima reunião do executivo.

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.

Presidente ____________________________________
Secretária _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
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