13ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
Quadriénio 2017-2021
RECOMENDAÇÃO Nº 3

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar - Escola Básica/JI Padre José Manuel
Rocha e Melo (Escola 34), na Rua José Cardoso Pires
Recentemente, o grupo de eleitos à Assembleia de Freguesia do Lumiar do CDS-PP tomou
conhecimento da existência de várias situações problemáticas na Escola Básica/ JI Padre José
Manuel Rocha e Melo (Escola 34), na Rua José Cardoso Pires, integrada no Agrupamento de
Escolas do Alto do Lumiar, que passamos a elencar:
1.

Existência de várias janelas partidas, nomeadamente na área do refeitório, o que
facilita que animais vadios acedam a este espaço durante a noite, não sendo esta uma
situação compatível com os padrões de higiene e salubridade adequados a um espaço
em que se confecionam, servem refeições às crianças da Freguesia do Lumiar;

2. O agravamento da sensação térmica de frio na escola, como consequência direta da
existência de várias janelas partidas, o que pode vir a contribuir para o aparecimento
de problemas respiratórios nas crianças, o que, no atual contexto da pandemia COVID19 é especialmente preocupante;
3. Indícios de que o plano de contingência COVID-19 ou não existe ou não está a ser
cumprido pela escola, na medida em que não está a ser assegurada a higienização da
área de recreio, o que poderá constituir um potencial foco de infeção, caso venham a
existir casos confirmados de COVID-19 na escola.
Acresce que, ao que tudo indica, a Junta de Freguesia do Lumiar já teria tomado conhecimento
da existência de várias janelas partidas na Escola 34, sem que até agora tenha desencadeado
qualquer iniciativa com vista à resolução do problema.
Face ao que antecede, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 30 de setembro de
2020 delibera propor à Junta de Freguesia do Lumiar, bem como à Câmara Municipal de
Lisboa, o seguinte:
1. Que a Junta de Freguesia do Lumiar tome medidas com vista à reparação imediata dos
vidros partidos na Escola Básica/ JI Padre José Manuel Rocha e Melo (Escola 34), na
Rua José Cardoso Pires, integrada no Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar;
2. Que a Junta de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, se
certifique da existência de um plano de contingência para a COVID-19 e do respetivo
cumprimento do mesmo, reforçando, se for caso disso, os meios e recursos da escola,
para que sejam assegurados os necessários procedimentos de higienização dos vários
espaços e equipamentos da mesma.

Mais delibera:







Enviar ao Presidente da Camara Municipal de Lisboa
Enviar ao Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Enviar ao Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar
Fazer a divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia
Juntar à Acta minuta desta Assembleia.

Lisboa, 30 de setembro de 2020

Os proponentes
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
Madalena Pestana de Vasconcelos (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 18 VOTOS A FAVOR (9 PS, 4 PSD, 4 CDS
E 1 BE), 0 VOTOS CONTRA E 1 ABSTENÇÃO (PCP)

