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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
REPV/ 10 SET 2020 

Apreciação e aprovação da proposta nº 225-A39/2020, relativa à aquisição de mini PC e Webcams 
para a universidade sénior de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 
 

Aprovada por unanimidade   

 
Apreciação e aprovação da proposta nº 226-A39/2020, relativa à aquisição de serviços para 
reparação do telhado da Universidade Sénior, conforme proposta e documentos anexos. 
 

Aprovada por unanimidade   
 
 
Apreciação e aprovação da proposta nº 227-A39/2020, relativa à redução da taxa, num total de 
25%, para o ensino e-learning da Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão, conforme 
proposta e documentos anexos, 
 

Aprovada por unanimidade   
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 228-A39/20, relativa ao pedido de autorização para 
ocupação do espaço de venda nº 328 da feira semanal de Monte Abraão, conforme proposta anexa. 

Aprovada por unanimidade   

 
Apreciação e aprovação da proposta nº 229-A39/20, relativa ao pedido de autorização para 
pagamento da taxa de início de atividade seja feito em duas vezes, da feira semanal de Monte 
Abraão, conforme proposta anexa. 

Aprovada por unanimidade   
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 230-A39/2020, relativa ao projeto de regulamento de apoio 
ao associativismo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e 
documentos anexos, para posterior colocação em consulta pública.  

Aprovada por unanimidade   
 

Apreciação e aprovação da proposta nº 231-A39/2020, relativa à revogação de decisão da proposta 
nº 216-A37/2020, referente à abertura de procedimento para empreitada de requalificação de 
espaços verdes. 

Aprovada por unanimidade   
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Apreciação e aprovação da proposta nº 232-A39/2020, relativa à abertura de procedimento, com 
recurso a consulta prévia, para empreitada de requalificação de espaço verde na 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 de empreitada de requalificação de espaço 
verde, com recurso à Consulta Prévia, nos termos da alínea c), do nº 1, do artigo 20º, e verificados os 
limites no artigo 113º do CCP. 
 

b) Da autorização da despesa no montante de 7.600,00 € (sete mil e seiscentos euros), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor; 

c) Da aprovação do convite e do caderno de encargos, nos termos do nº 2 do artigo 40º do CCP. 
d) Da designação do júri com a seguinte composição: 

 
Presidente : Cristina Sá 

Vogal efetivo : Carlos Pereira 

2º vogal efetivo : Filipa Friães 

1º vogal suplente : Suzana Oliveira 

2º vogal suplente : Jorge Roxo 

 

Aprovada por unanimidade – a), b), c), d)  

 
Massamá, 10 de setembro de 2020 
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