
 
 

ATA EM MINUTA  

Junta de Freguesia do Lumiar  

 

Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia 

do Lumiar, na 39.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

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

Secretário, José Silva Pinto e os vogais Ana Beatriz Nunes, Fernando Baião e Madalena 

Pestana de Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início 

à reunião. 

Ponto 1 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

 

1.1. Deliberação n.º 583/2022 - Adjudicar o arrendamento do quiosque com esplanada, 

sito na Alameda das Linhas de Torres, na freguesia do Lumiar, pelo período de 3 (três) 

anos, a contar da data da assinatura do contrato, com a possibilidade de renovação por 

períodos adicionais de 1 (um) ano, renováveis automaticamente por períodos de 1 (um) 

ano, até ao máximo de 11 (onze) anos, conforme dispõe o n.º 7 do artigo 1.º do respetivo 

Programa do Procedimento, ao proponente “Bosques e Poetas, Lda.”, com o NIPC: 

514462507, representada por Rui Filipe Ramos Ferreira, com cartão do cidadão 

12989008 1ZX8, na qualidade de sócio gerente da empresa, pelo valor mensal de 

€ 1.000,00€ (mil euros), mensais, não sujeito a IVA, tendo o mesmo já procedido 

ao pagamento da caução no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), valor correspondente 

a dois meses de renda, calculado com base no valor por si oferecido; 

- Publicar no Diário da República e nos meios de comunicação da Freguesia do Lumiar o 

teor da deliberação; 

- Aprovar a minuta do contrato escrito de arrendamento do quiosque, a formalizar entre a 

Freguesia do Lumiar e o adjudicatário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, 

subsequentes à notificação ao adjudicatário da decisão de adjudicação definitiva a que se 

refere o artigo 20.º do Programa do Procedimento;  



 
 

 

- Comunicar a decisão de adjudicação definitiva ao interessado, juntamente com a minuta 

do contrato no prazo máximo de 30 dias a contar da data de adjudicação provisória, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 20.º e artigo 23.º, ambos do Programa do 

Procedimento. (Proposta n.º 583) 

 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 19 de setembro de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

Secretário José da Silva Pinto  

 

Aprovada por unanimidade 
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