6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
quadriénio 2017-2018
RECOMENDAÇÃO N.º 6
POR UMA MELHOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LUMIAR
A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida na nossa cidade, permitindo aos
habitantes desta, desfrutar plenamente do espaço público no período nocturno.

Uma boa iluminação pública tem como entre outros objectivos: melhorar a segurança
pública no trânsito; diminuir e prevenir a criminalidade; embelezar as ruas da nossa
cidade; realçar e valorizar monumentos; orientar trajectos de quem se desloca à noite
(a pé ou de carro) e até permitir aproveitar as áreas de lazer.
Considerando o acima exposto, vem-se verificando uma redução da iluminação púbica
prestada na nossa Freguesia. Por vezes temos períodos, em que a supressão é total em
várias ruas do Lumiar, independentemente da hora do período nocturno a que se
regista. Exemplo evidente disto, chamamos a atenção para a zona envolvente à Rua Luís
de Freitas Branco e na Quinta do Lambert.
Por uma questão de segurança pública e na defesa da população, tal não pode
acontecer.
Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 26 de Setembro de 2018
e sob proposta do CDS-PP, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar:

1) Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa que cumpra com as suas competências
nesta matéria e garanta uma boa iluminação pública, constante ao longo do
período nocturno e em todas as ruas da nossa freguesia.
2) Solicitar à Junta de Freguesia, que identifique mais ruas com este problema e
coordene com Câmara Municipal de Lisboa, a reparação da iluminação pública
nas ruas afectadas da nossa freguesia.
Mais delibera:






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;
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Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia;

Lisboa, 26 de Setembro de 2018

Os proponentes
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)
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APROVADA POR UNANIMIDADE

3

