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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  

ROPV/ 23 JUN 2020 

Apreciação e votação da proposta relativa à 14ª 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 votação da proposta nº 167-A29/2020, 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 maio/2020. Compromisso nº 1549. 

 A adjudicação desta despesa, no valor total de €28.547,60 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e sete euros e sessenta cêntimos) inc. 

IVA e a autorização para respetiva despesa tem cabimento orçamental na conta: 

 04 02 02 03 08 - Manutenção espaços verdes. 

 

Aprovada por unanimidade –a), b) 

 
Apreciação e votação da proposta nº 168-A29/2020, relativa à 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 votação da proposta nº 169-A29/2020, relativa à autorização da despesa para 

pagamento de projeto de arquitetura – paisagística “projeto espaços verdes para a população” - 

orçamento participativo – V edição, conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e votação da proposta nº 170-A29/2020, relativa à devolução de valor de Taxa de 
Inscrição paga pelos alunos, referente ao 2º Semestre da Universidade Sénior de Massamá e Monte 
Abraão, conforme proposta e documentos anexos, 

Aprovada por unanimidade  

 

Apreciação e votação da proposta nº 171-A29/2020, relativa à isenção de taxa da feira semanal de 
Monte Abraão, referente aos meses de abril, maio, junho e julho, conforme proposta e documentos 
anexos; 

Aprovada por unanimidade  
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Apreciação e votação da proposta nº 173-A29/2020, relativa à aquisição de serviços para o domínio 
do site do orçamento participativo, conforme proposta e documentos anexos; 
 

Aprovada por unanimidade  

 

Massamá, 23 de junho de 2020 
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