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Pedro Oliveira Brás, Presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte 

Abraão, torna público que a Reunião Pública realiza-se no dia 29 de outubro, pelas 

21h, nas instalações da Associação Filhos e Amigos de Farim, sitas na Rua Diogo 

Cão, nº 8, R/c Esqº., em Monte Abraão, iniciando-se com a intervenção do público. 

ORDEM DO DIA 

Ponto 1. Informações; 

Ponto 2. Apreciação e aprovação da proposta nº 332-A42/2019, relativa à cedência do 

autocarro da Junta a título gracioso, solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Queluz, referente ao serviço de autocarro, no âmbito das comemorações do 38º 

Aniversário da Associação, conforme proposta e documentos anexos; 

Ponto 3. Apreciação e aprovação da proposta nº 333-A42/2019, relativa à cedência do 

autocarro da Junta a título gracioso, solicitado pelo Grupo Coral Encontro de Queluz, referente 

ao serviço de autocarro, para participação do grupo em concerto, em Mafra, conforme proposta 

e documentos anexos; 

Ponto 4. Apreciação e aprovação da proposta nº 334-A42/2019, relativa à autorização de 

despesa para a edição de um Guia de Dicas e Receitas no âmbito do projeto “Mercearia 

Solidária +”, conforme proposta e documentos anexos; 
 

Ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta nº 335-A42/2019, relativa à aprovação das 

Normas de Participação para o Sorteio de Natal da União das Freguesias de Massamá e Monte 

Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 
 

Ponto 6. Apreciação e aprovação da proposta nº 336-A42/2019, relativa à autorização de 

despesa para aquisição de 1000 exemplares da edição de Cd “Usmma a Cantar”, conforme 

proposta e documentos anexos; 
 

Ponto 7. Apreciação e aprovação da proposta nº 337-A42/2019, relativa à atribuição de banca 

número 15, no mercado de Massamá, conforme proposta e documentos anexos;  

Ponto 8. Diversos. 

O Presidente 

 

 

Pedro Oliveira Brás, Dr. 
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