
                                                                                                            
 

MOÇÃO N.º 3 

A área da Freguesia do Lumiar é 5,57 km2 ou cerca de 600 hectares com 45.605 
habitantes em 2011 e agora mais certamente. 

Dado o seu tamanho e uma apreciável quilometragem de ruas e passeios, além da área 
de parques é uma Freguesia sujeita a muitos fatores negativos, uns provocados pela 
população em termos de acumulação de lixos sólidos e outros resultantes do desgaste 
natural de ruas, destruição de pilaretes, avarias em semáforos e candeeiros, árvores 
enfraquecidas em risco de queda, vegetação inadequada, tampas de esgotos e 
eletricidade retiradas, etc. 

Por isso, proponho aqui à Assembleia de Freguesia e ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia que se arranje um cargo para inspetor da área coberta pela Freguesia. 

A pessoa em causa podia ser alguém que já faz parte dos quadros da Junta ou outra a 
trabalhar dois em dois dias ou mais ou menos e que se desloque numa scooter elétrica 
ou outra que vá tomando nota de tudo o que é irregular e saiba comunicar aos serviços 
competentes da CML ou da JFL quanto a limpezas e pequenos arranjos e, se possível, 
andar com um colete amarelo com os dizeres “Inspeção da Junta de Freguesia do 
Lumiar”, a fim de dar mais força a uma chamada de atenção a qualquer pessoa ou 
estabelecimento que veja a cometer uma irregularidade.  

O referido inspetor pode também chamar a atenção da PSP para as viaturas mal 
estacionadas que causem um perigo ou transtorno evidente. Isto sem exageros. 

Não creio que a pessoa escolhida deva ter uma formação específica para isto, mas seja 
alguém com vontade de aprender e estudar a legislação no que respeita aos espaços 
públicos de uma Freguesia e tenha, pelo menos, o 12º ano da escolaridade, a não ser 
que seja uma pessoa com experiência na Junta neste tipo de atividade. 

Aproveito para desejar um BOM ANO NOVO a todos os membros da Junta e colegas da 
Assembleia. 

Lumiar, 18 de dezembro de 2018 

Dieter Dellinger – PS 

 

APROVADA POR MAIORIA COM 13 VOTOS A FAVOR, 5 CONTRA E 1 
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