11ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021

RECOMENDAÇÃO N.º 4
POR MAIS E MELHOR SEGURANÇA NO LUMIAR

A criminalidade e os assaltos na freguesia têm aumentado de forma significativa junto de
escolas, colégios, jardins, parques de estacionamento e habitações.
A preocupação dos residentes tem-se vindo a agravar, causando em alguns fregueses o receio
de deixar os seus filhos fazerem o trajeto casa-escola, devido ao perigo de sofrerem assaltos à
mão armada.
No jardim do Parque das Conchas, o aumento dos assaltos tem sido de tal forma, que levou
inclusive alguns órgãos de comunicação social (TVI, SIC, Jornal I), a fazerem noticias que nos
envergonham a todos, enquanto fregueses e moradores.
Junto à Igreja de Nossa Senhora das Portas do Céu, no Colégio Mira Rio e no Colégio Alemão,
praticamente todos os dias existem relatos e queixas na esquadra de polícia, por viaturas com
vidros partidos e furtos.
Assim sendo:
1. Considerando o aumento da criminalidade e do medo dos moradores dessas zonas;
2. Considerando que são muitas as viaturas danificadas e as habitações assaltadas;
3. Considerando que a Freguesia foi alvo de notícias na comunicação social devido ao
aumento da criminalidade;
A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 18 de dezembro de 2019, exorta à Junta de
Freguesia a:
Solicitar à C.M.L., ao Ministério da Administração Interna e/ou outras entidades competentes
um projeto de reavaliação dos mecanismos de segurança, com carater urgente, tendo em
conta os seguintes objetivos:

1. Levantamento e análise de todas as queixas efetuadas nas esquadras da
freguesia;
2. Visitar as escolas, colégios, jardins e associações de moradores para
identificação dos reais problemas para a definição de soluções mais eficazes;
3. Aumento do policiamento de prevenção em toda a freguesia;
4. Aumento de vídeo vigilância em toda a freguesia.

Mais delibera sobre esta recomendação:







Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Fazer a divulgação nos locais habituais;
Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia;
Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia

Lisboa, 18 de Dezembro de 2019

Os proponentes,
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS)
Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 17 VOTOS A FAVOR (9 PS, 4 CDS e 4 PSD), 0
ABSTENÇÕES E 2 CONTRA (1 BE e 1 PCP)

