JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS
Concurso Público para atribuição de Licença de Ocupação de Espaço
Público de Restauração e Bebidas não Sedentário n.° IIDAUDL1SLI2OI9
Ata n.°2
Ao dia vinte e sete de junho de 2019, pelas quinze horas, reuniu na Sede da Junta de Freguesia
de Arroios, sita em Largo do Intendente Pina Manique, 27, 1100-285 Lisboa, o Júri do concurso
nomeado no âmbito do concurso público para atribuição de licença de ocupação de espaço público
de restauração e bebidas não sedentário n.° J/DAUDL/SL/2019, constituído pela sua Presidente
Sandra Cristina Caetano de Mascarenhas, pelo Primeiro Vogal Efetivo António Manuel Gomes da
Costa e pelo Segundo Vogal Suplente José Orlando Campos Batista.
A reunião visou proceder à análise das propostas apresentadas no âmbito do concurso acima
identificada.
No que diz respeito à candidata Dominika Pasek, o Júri verificou que se encontra em falta a
seguinte documentação:
•

cópia do documento único do veículo ou comprovativo de aquisição do veículo;

•

cópia da declaração de HACCP;

•

comprovativo de pagamento de seguro de responsabilidade civil;

•

declaração das Finanças em como estão a ser cumpridas todas as obrigações tributárias;

•

declaração da Segurança Social em como estão a ser cumpridas todas as obrigações
legais;

•

declaração em que declara respeitar um Política de Consumo Sustentável e Consciente,
com alternativas a produtos descartáveis não recicláveis ou feitas de processos de
produção poluentes, nomeadamente na não utilização de produtos de plástico (copo,
talheres, palhinhas e sacos de plástico).

Relativamente ao candidato Miguel Ângelo Carvalho Jacinto Delgado, o Júri verificou que se
encontra em falta a seguinte documentação:
•

a segunda página do impresso de candidatura;
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•

cópia da declaração de HACCP válida;

•

termo de responsabilidade de instalação de gás válido;

•

cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil válido com o respetivo comprovativo
de pagamento.

Ao analisar a documentação da candidata Tatiana Carvalho Jacinto Abrantes, o Júri verificou
que se encontra em falta a seguinte documentação:
•

cópia da declaração de HACCP válida;

• termo de responsabilidade de instalação de gás válido;
•

cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil válido com o respetivo comprovativo
de pagamento.

No que diz respeito à candidata Vânia Raquel Pereira Dinis, o Júri verificou que se encontra em
falta a seguinte documentação:
•

declaração com a devida autorização do proprietário do veículo à candidata;

•

termo de responsabilidade de instalação de gás válido;

•

declaração em que declara respeitar um Política de Consumo Sustentável e Consciente,
com alternativas a produtos descartáveis não recicláveis ou feitas de processos de
produção poluentes, nomeadamente na não utilização de produtos de plástico (copo,
talheres, palhinhas e sacos de plástico).

Mediante o supra exposto, decidiu o Júri por unanimidade proceder à notificação, por correio dos
candidatos para, querendo, juntar a documentação em falta no prazo de 10 dias úteis.
Decidiu ainda o Júri solicitar esclarecimentos à candidata Vânia Raquel Pereira Dinis
relativamente às dimensões do veículo que constam na memória descritiva, uma vez que
apresentam discrepâncias nos termos das normas do concurso.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o ato público, tendo sido lavrada a presente
ata que, estando em conformidade, vai ser assinada pelos membros que integram o Júri.

O Júri do Concurso Público:
-

A Presidente do Júri

(Sandra Cristina Caetano de Mascarenhas)

O Primeiro Vogal Efetiv

>L
(António Manuel Gomes da Costa)

O Segundo Vogal Suplente,

__7)ç&22L
(José Orlando Campos Batista)
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