
 
 
 

PROPOSTA N.º 583/2022 

Hasta pública para adjudicação do direito de arrendamento por concessão de uso 

privativo para exploração de quiosque, com esplanada, destinado a estabelecimento 

de bebidas, sito na Alameda das Linhas de Torres, freguesia do Lumiar. 

 

Considerando que em cumprimento do disposto do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação, e conforme deliberação da Junta de Freguesia do 

Lumiar, tomada na reunião pública realizada no dia 30 de maio de 2022, e deliberação 

da Assembleia de Freguesia do Lumiar de 29 de junho de 2022, foi autorizado o 

lançamento de Procedimento de Hasta Pública para arrendamento de quiosque, com 

esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito na Alameda das Linhas de 

Torres, freguesia do Lumiar; 

Considerando que foi nomeada uma Comissão para conduzir o processo de hasta 

pública para adjudicação do direito de arrendamento para exploração de quiosque, com 

esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito na Alameda das Linhas de 

Torres; 

Considerando que o procedimento por Hasta Pública seguiu os trâmites do 

procedimento para o arrendamento de imóveis do domínio privado das Autarquias 

Locais, previsto no artigo 126.º - arrendamento de bens imóveis do domínio privado 

das autarquias locais – Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto e pelo Código do Procedimento 

Administrativo (doravante designado CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

07 de janeiro, na sua atual redação, e demais legislação aplicável; 

Considerando que as condições de realização da hasta pública foram devidamente 

publicitadas por Edital de 26 de julho de 2022, publicado no Diário da República, II 

Série, Parte L e, inserido nos meios de comunicação desta Autarquia e no serviço de 

Secretaria da mesma, sendo fixado o dia 12 de setembro de 2022 até às 17:00h como 

prazo limite para a apresentação das candidaturas na Freguesia do Lumiar; 

Considerando que o Ato Público se realizou a 14 de setembro de 2022, pelas 15:00 

horas, na Sala da Assembleia de Freguesia sita nas Instalações desta autarquia, perante 

a Comissão designada, tendo sido lavrada Ata do Ato Público; 

Considerando que foi rececionada nos Serviços da Freguesia, uma única 

proposta, apresentada por 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; 

Considerando que após a análise dos documentos entregues pelo 

proponente, a Comissão deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta no 

valor de 1.000,00€ (mil euros), mensais, não sujeito a IVA, conforme ata da 

Comissão de 14 de setembro de 2022; 

Considerando que foi elaborado o respetivo Auto de Adjudicação Provisória 

para a adjudicação do direito de arrendamento de um Quiosque para 

exploração de serviços de restauração e bebidas, sito na Alameda das Linhas 

de Torres, freguesia do Lumiar, documento que se anexa, e que foi elaborado 

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 18.º do Programa do 

Procedimento; 

Assim, nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 23.º do Programa do 

Procedimento e no disposto na alínea k), n.º 2 do artigo 9.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, submete-se à apreciação da 

Assembleia de Freguesia, para que esta delibere: 

- Adjudicar o arrendamento do quiosque com esplanada, destinado a estabelecimento 

de bebidas, 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. 

 

EM ANEXO:  

I. Ata da Comissão (Anexos I) 

II. Minuta de contrato de arrendamento (Anexo II) 

 

Lisboa, 15 de setembro de 2022. 

O Proponente 

 

 

RICARDO MEXIA 

 

Aprovado em reunião de  

Junta de Freguesia em  

19/09/2022  
O Secretário 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DELIBERAÇÃO N.º 

 
 583/2022 
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