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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
ROPV/ 13 OUT 2020 

Apreciação e votação da proposta nº 249-A42/2020, relativa à abertura de procedimento para a 
aquisição e fornecimento de equipamentos de Iluminação de Natal para a freguesia, conforme 
proposta e documentos anexos, e nos seguintes termos; 

a) Da decisão de contratar com vista à aquisição de serviços de iluminação de Natal em arruamentos na União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão, nos termos do nº 1 do artigo 36º do CCP, com recurso ao Concurso Público, 
nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 20º. 

b) Da autorização da despesa no montante de 20.000,00 € (vinte mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor,  

c) Da aprovação do caderno de encargos e anúncio nos termos do nº 2 do artigo 40º do CCP. 

d) A designação, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, do júri com a seguinte 
composição: 

Presidente: Cristina Sá 

1º Vogal: Filipa Friães 

2º Vogal: Jorge Roxo 

Vogal Suplente: Carlos Pereira 

Vogal Suplente: Domingos Veiga 

O presidente será substituído, nas faltas e impedimentos pelo Vogal Filipa Friães. 

e) Delegação de competências no júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, nomeadamente para a prestação de 
esclarecimentos e para a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

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

Apreciação e votação da proposta nº 250-A42/2020, relativa à abertura de procedimento para 
aquisição de material de rega, herbáceas, árvores e arbustos para colocação em diversos espaços 
verdes em regime de fornecimento contínuo, conforme proposta e documentos anexos, e nos 
seguintes termos; 

a) Da decisão de contratar com vista à aquisição de material de rega, herbáceas, árvores e arbustos para colocação 
em diversos espaços verdes em regime de fornecimento continuo, nos termos do nº 1 do artigo 36º do CCP, com 
recurso a consulta prévia, nos termos do artigo 20º; 

b) Da autorização da despesa no montante de 60.000,00 € (sessenta mil) acrescido de IVA à taxa legal em vigor,  

Lote A: 35.000,00 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

Lote B: 25.000,00 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

c) Da aprovação do caderno de encargos e convite, nos termos do nº 2 do artigo 40º do CCP. 

d) A designação, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, do júri com a seguinte 
composição: 

Presidente: Cristina Sá 

1º Vogal: Carlos Pereira 

2º Vogal: Filipa Friães 

Vogal Suplente: Domingos Veiga 

Vogal Suplente: Jorge Roxo 

O presidente será substituído, nas faltas e impedimentos pelo Vogal Jorge Roxo. 
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e) Delegação de competências no júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, nomeadamente para a prestação 
de esclarecimentos e para a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

 

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

Apreciação e votação da proposta nº 251-A42/2020, relativa à proposta de decisão final referente ao 
Processo administrativo nº 2/2020, conforme proposta e documentos anexos;  

 

Aprovada por unanimidade  

Apreciação e votação da proposta nº 252-A42/2020, 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 setembro/2020. Compromisso nº 1549. 

 

Aprovada por unanimidade – a),b) 

Apreciação e votação da proposta nº 253-A42/2020, relativa à aquisição de serviços para 
desempenho de funções de apoio no âmbito do gtic (gabinete técnico de intervenção comunitária), 
conforme proposta e documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

a) Da decisão de contratar com vista à aquisição de serviços de Filipe Manuel de Oliveira Ribeiro, 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 do artigo 113.º do CCP; 

b) Da autorização da despesa no montante de 7.800,00 € (sete mil e oitocentos euros) ao qual acresce 
IVA À taxa legal em vigor; 

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

Aprovada por unanimidade – a),b),c) 

Apreciação e votação da proposta nº 254-A42/2020, relativa à autorização da despesa para 
pagamento de projeto de arquitetura – paisagismo “projeto espaços verdes para a população” - 
orçamento participativo, V Edição, conforme proposta e documentos anexos; 

 

Aprovada por unanimidade  

Apreciação e votação da proposta nº 255-A42/2020, relativa à autorização de pagamento da 3.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  

Massamá, 13 de outubro de 2020 
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