
                                                                                                                          

                     8ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 5 

Pela melhoria do pavimento da Rua Tomás Del Negro 

 

As vias públicas são cada vez mais importantes por sustentarem e organizarem a malha urbana 

e ainda promoverem a sustentabilidade económica de qualquer cidade. Torna-se por isso 

urgente e necessário que a Junta Freguesia do Lumiar assuma como prioridade a conservação 

das vias da nossa freguesia de forma a que os moradores possam usufruir das melhores 

condições de acesso às suas habitações.  

Assim sendo: 

1. Considerando que a rua em causa apresenta um pavimento degradado 

2. Considerando a existência de vários buracos que se tornam perigosos para a circulação 

tanto automóvel como a pé. 

3. Considerando a falta de alcatrão no espaço designado de estacionamento e 

desnivelamento. 

4. Considerando que a tampa das sarjetas não tem a medida correta para tapar o 

respectivo buraco. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 30 de Abril de 2019, exorta à Junta de 

Freguesia a: 

 Solicitar à CML e/ou outras entidades competentes um projeto de reavaliação 

desta via, tendo em conta os seguintes objetivos: 

 

1. Promover o arranjo da via, com principal atenção aos perigosos buracos aí 

existentes. 

2. Promover a colocação de tampas de sarjeta com as medidas corretas 

3. Promover o nivelamento de alcatrão no parque de estacionamento afim de 

evitar danos nas viaturas que utilizam esse espaço 

4. Promover a marcação do espaço de estacionamento para evitar ocupação 

abusiva. 

5.  

 Mais delibera sobre esta recomendação:  

(i) Enviar cópia para a Câmara Municipal de Lisboa; 
(ii) Enviar cópia para a Assembleia Municipal; 
(ii)  Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; 



(iii)  Juntar a Acta desta sessão. 
 

Lisboa, 30 de Abril de 2019 

 

Os proponentes, 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS) 

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

 
APROVADA POR MAIORIA, COM 17 VOTOS A FAVOR, 0 CONTRA E 1 ABSTENÇÃO 




