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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  

REPV/ 30 SET 2020 

Apreciação e votação da proposta nº 238-A40/2020, relativa ao pedido de troca de espaços de 

venda na feira semanal de Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 
 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e aprovação da proposta nº 217-A37/20, relativa à adjudicação de aquisição de serviços 

de aluguer de vedação – feira Monte Abraão, conforme proposta em anexo. 

 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e votação da proposta nº 242-A41/2020, relativa ao apoio financeiro anual a atribuir às 

associações da Freguesia de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 

 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e votação da proposta nº 243-A41/2020, relativa à adjudicação da aquisição de serviços 

de assessoria jurídica para a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta 
e documentos anexos; 
 

a) Da autorização para a aquisição de serviços para desempenho de funções na área da assessoria jurídica pelo 
prazo de 24 meses, renovável por mais 12 meses nos termos do nº 1, do artigo 73º do Código dos Contratos 
Públicos, pelo preço contratual de 6.000,00 € (seis mil euros) repartido mensalmente pelo valor de 500,00 € 
(quinhentos euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, a Rogério Paulo da Gama Carvalho de 
Matos Basílio, bem como, para notificar o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação, ao abrigo 
da aliena a) do nº 2 do artigo 77º do CCP; 

c) Aprovação da minuta do contrato. 

 

Aprovada por unanimidade – a);b);c) 

 

Apreciação e votação da proposta nº 244-A41/2020, relativa à Ratificação da autorização da 

renovação do contrato de prestação de serviços de apoio no âmbito do GTIC (Gabinete Técnico de 
Intervenção Comunitária), conforme proposta anexa; 
 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e votação da proposta nº 245-A41/2020, relativa à revogação da decisão, 

correspondente à abertura de procedimento para aquisição de material de rega, herbáceas e 

arbustos para colocação em diversos espaços verdes da freguesia em regime de fornecimento 

contínuo, deliberada na OT37, com a proposta nº 215-A37/2020, conforme documentos em anexo; 

Aprovada por unanimidade  
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Apreciação e votação da proposta nº 246-A41/2020, relativa à consolidação da mobilidade interna 

na Carreira e Categoria de Assistente Técnico, conforme proposta anexa; 
 

Aprovada por unanimidade  

 
Apreciação e votação da proposta nº 247-A41/2020, relativa à decisão de autorização da renovação 

do contrato de prestação de serviços no âmbito do apoio no GTIC (Gabinete Técnico de Intervenção 
Comunitária), conforme proposta e documentos anexos; 
 

Não Aprovada por unanimidade  

 
Apreciação e votação da proposta nº 248-A41/2020, relativa à alteração do calendário da I Edição 

do Orçamento Participativo Jovem da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, conforme 
proposta anexa. 
 

Aprovada por unanimidade  

Massamá, 30 de setembro de 2020 
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