
 
 
 

PROPOSTA N.º 438/2022 

 

Considerando que a Assembleia de Freguesia deliberou, na sua reunião realizada em 29 de 

abril de 2022, aprovar os projetos de Regulamento infra mencionados: 

a) Tabela Geral de Taxas da Freguesia do Lumiar; 
b) Regulamento do Lavadouro da Freguesia do Lumiar; 
c) Regulamento do Mercado do Lumiar; 
d) Regulamento de atribuição de Apoios da Freguesia do Lumiar; 
e) Regulamento de Contra Ordenações da Freguesia do Lumiar; 
f) Regulamento de utilização do Autocarro da Junta de Freguesia do Lumiar 
         

Considerando que nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo submeteram-se os mesmos a consulta pública, pelo prazo de trinta dias a 

contar da data da publicação do edital na 2.ª Série, Suplemento, parte H, do Diário da 

República, aviso (extrato) n.º 10892-A/2022, de 27 de maio de 2022; 

Considerando que no decorrer do prazo de 30 dias da Consulta Pública sobre os projetos dos 

Regulamento não foram apresentadas sugestões; 

Assim, nos termos do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea f) do n.º 

1 do artigo 9º e da alínea h) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, proponho que a Junta de Freguesia 

delibere: 

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia os projetos de Regulamento 

infra mencionados, anexos à presente proposta e dela fazendo parte integrante: 

g) Tabela Geral de Taxas da Freguesia do Lumiar; 
h) Regulamento do Lavadouro da Freguesia do Lumiar; 
i) Regulamento do Mercado do Lumiar; 
j) Regulamento de atribuição de Apoios da Freguesia do Lumiar; 



 
 
 

k) Regulamento de Contra Ordenações da Freguesia do Lumiar; 
l) Regulamento de utilização do Autocarro da Junta de Freguesia do Lumiar 
         

Lisboa, 21 de junho de 2022. 

O Proponente 

 

 

 

 

 

 

RICARDO MEXIA 

 

Aprovado em reunião da  

Junta de Freguesia em 

22/06/2022 

O Secretário 

 

_________________ 
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