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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
REPV/ 20 AGO 2020 

 

Apreciação e votação da proposta nº 201-A36/2020, relativa à 18ª Alteração ao Orçamento e 
Atividades mais Relevantes para 2020 e Mapa de Alteração Orçamental da Despesa, que se anexa e 
que faz parte integrante da Proposta, por: manutenção da despesa global, com transferência de 
créditos inter-rubricas e interações das GOPs; conforme documentos anexos;  

Aprovada por unanimidade  
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 202-A36/2020, relativa à autorização da despesa do 
seguinte pagamento à empresa Magoflor, nos seguintes termos;  
 

a) €13.286,48+IVA (23%), Lote A - Massamá; 
b) €9.922,95+Iva (23%), Lote B – Monte Abraão. 

 
Referente à Manutenção e Conservação de Espaços Ajardinados, durante o mês de julho/2020. Compromisso nº 1549. 

Aprovada por unanimidade – a), b) 
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 203-A36/2020, relativa à aquisição de serviços para a 
manutenção ERP – AIRC na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, conforme 
documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

a) Da autorização para a aquisição de serviços de Manutenção ERP-AIRC na União das Freguesias de 
Massama e Monte Abraão; 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, à empresa AIRC – Associação 
Informática da Região Centro, bem como, para notificar o adjudicatário para apresentar os 
documentos de habilitação, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 77º do CCP. 

 

Aprovada por unanimidade 
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 204-A36/20, relativa à abertura de procedimento para a 
aquisição de serviços de Assessoria Jurídica à União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
conforme proposta e documentos anexos, e nos seguintes termos; 

a) Da decisão de contratar com vista à aquisição de serviços a Rogério Paulo da Gama Carvalho de 
Matos Basílio, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, com recurso ao ajuste direto, nos termos da 
alínea d), do n.º 1, do artigo 20.º, e verificados os limites no artigo 113.º do CCP; 

b) Da autorização da despesa no montante de 6.000,00 € (seis mil euros), repartidos mensalmente no valor 
de 500,00 € (quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

c) Da aprovação do convite e do caderno de encargos, nos termos do n.º 2 do artigo 40º do CCP. 
 

Aprovada por unanimidade 
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Apreciação e aprovação da proposta nº 205-A36/2020, relativa à aprovação do Plano de 
Contingência para a Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e 
documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade 

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 206-A36/20, relativa ao ano letivo da Universidade Sénior 
de Massamá e Monte Abraão, para o ano letivo 2020/2021, conforme proposta e nos seguintes 
termos; 
 

a) Proposta de plano de atividades para o ano letivo de 2020/2021; 
b) Local e Prazo de inscrições: Espaço Casa Animada, de 14 a 25 de setembro; 
c) Calendário escolar para o ano letivo 2020/2021; 
d) Proposta de horário / disciplinas para o ano letivo 2020/2021. 

 
Aprovada por unanimidade 

 
Apreciação e aprovação da proposta nº 207-A36/20, relativa à Isenção de 50% de taxa relativa às 
disciplinas Grupo Coral, Ukelele, Grupo de Cantares e Oficina de Teatro para o Ano Letivo 
2020/2021, conforme proposta anexa; 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 208-A36/20, relativa à isenção de pagamento de taxa 
mensal referente agosto aos feirantes da feira semanal de Monte Abraão, conforme proposta anexa; 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 209-A36/20, relativa à isenção de pagamento de taxa 
mensal referente a abril e maio a todos os vendedores do Mercado de Massamá, conforme proposta 
anexa;  

Aprovada por maioria – com abstenção do vogal Nuno Goulão 

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 210-A36/20, relativa à autorização para pagamento da 1ª 
tranche à Associação Amover-Movimento a 4 patas – VI Edição do Orçamento Participativo, 
conforme proposta e documentos anexos; 

 

Aprovada por unanimidade 

mailto:geral@uf-massamamabraao.pt
mailto:geral@uf-massamamabraao.pt


                              Reunião realizada por videoconferência 
 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Massamá: R. Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n Massamá · 2745-872 Queluz · 

Tel.: 210 133 550 - Fax:21 438 91 70 e-mail: geral@uf-massamamabraao.pt 

 Monte Abraão: Av. da Liberdade, nº 29 e nº 31 Monte Abraão · 2745-300 Queluz · 
Tel.: 210 133 550 - Fax: 21 437 36 60 e-mail: geral@uf-massamamabraao.pt 

 

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 211-A36/20, relativa à autorização para pagamento de valor 
de protocolo de colaboração entre a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão e a 
Associação Bandeira Azul, conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade 
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 212-A36/20, relativa à autorização para pagamento da 2.ª 
tranche - aquisição de serviços para a requalificação de espaço na Rua Engº. Francisco Lencastre 
Garrett, na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, no âmbito da V Edição do 
Orçamento Participativo, conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade 
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 213-A36/20, relativa à adjudicação relativa à aquisição de 
bens para a renovação de licenças microsoft office para a União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

a) Da autorização para a Aquisição de serviços para implementação dos novos Websites e App móvel da 
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, nos termos do nº 1, do artigo 73º do Código dos 
Contratos Públicos, pelo preço contratual de 8.280,00 € (oito mil duzentos e oitenta euros) acrescido do 
IVA à taxa legal em vigor; 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, à empresa IP TELECOM, 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.; bem como, para notificar o adjudicatário para 
apresentação dos documentos de habilitação, ao abrigo da aliena a) do nº 2 do artigo 77º do CCP; 

c) Aprovação do relatório final. 

Aprovada por unanimidade 
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 214-A36/20, relativa à adjudicação da empreitada de obra 
pública para requalificação do jardim situado na Rotunda Pimenta E Rendeiro em Massamá, no 
âmbito da 5ª edição do orçamento participativo, conforme proposta e documentos anexos e nos 
seguintes termos; 
 

a) Da autorização para a empreitada de obra pública para requalificação do Jardim situado na rotunda 
Pimenta Rendeiro em Massamá, nos termos do nº 1, do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, 
pelo preço contratual total de 24.964,16 € (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro euros e 
dezasseis cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, à empresa DKK- Construção 
Civil & Obras Públicas, Lda bem como, para notificar o adjudicatário para apresentar os documentos 
de habilitação, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 77º do CCP; 

c) Aprovação do relatório final. 

Aprovada por unanimidade  

 
Massamá, 20 de agosto de 2020 
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