
 

 

ATA EM MINUTA 

Junta de Freguesia do Lumiar 

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, 

em Reunião Pública, por Zoom, na 22ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, a Tesoureira, Joana Barata Lopes e os vogais 

Ana Beatriz Nunes, Carla Sequeira, Fernando Baião e Madalena Pestana de Vasconcelos. Estando 

verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião. 

. 

Ponto 1 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

1.1. Deliberação n.º 378/2022 - Deliberar submeter à Assembleia de Freguesia nos termos da 

alínea e), do n.º 1 do artigo 9 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual a 

autorização para o lançamento de Hasta Pública para a concessão de exploração de um quiosque, 

com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito na Alameda das Linhas de Torres S/nº 

e Rua Professor Valadares Tavares S/nº – Freguesia do Lumiar; 

Aprovar o Programa do Procedimento da hasta pública, e respetivos anexos ao Programa do 

Concurso nos termos da minuta em anexo (Anexo I);  

Aprovar o Caderno de Encargos, nos termos da minuta em anexo e respetivos anexos ao Programa 

do Concurso (Anexo II);  

Fixar o valor de € 500,00 (quinhentos euros) como base de licitação do Quiosque; 

Aprovar a constituição da Comissão da Hasta Pública, com a seguinte composição:  

Presidente da Comissão: António Vicente; Vogais efetivos: Susana Saramago e Mariana Boléo e 

Vogais suplentes: João Catarino e Paula Santos. (Proposta n.º 378) 

 



 

 

Aprovada por unanimidade 

 

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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