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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
ROPV/ 07 JUL 2020 

Apreciação e votação da proposta nº 186-A32/2020, relativa ao pedido de autorização para 
condução das viaturas da autarquia ao colaborador externo afeto ao serviço de espaço público, 
conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade  

 
Apreciação e votação da proposta nº 187-A32/2020, 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 188-A32/2020, relativa ao apoio financeiro à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz, para aquisição de equipamentos operacionais, 
conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade – neste ponto o vogal João Russo não se encontrava presente  

 

Apreciação e votação da proposta nº 189-A32/2020, relativa à abertura de procedimento concursal 
para empreitada de requalificação do jardim situado na rotunda pimenta rendeiro em Massamá, no 
âmbito da V Edição do Orçamento Participativo, conforme proposta e documentos em anexo e nos 
seguintes termos; 

a) Da decisão de contratar com vista à realização de empreitada de obra pública para Requalificação do 
Jardim situado na Rotunda Pimenta Rendeiro em Massamá, no âmbito da V Edição do Orçamento 
Participativo; nos termos do nº 1 do artigo 36º do CCP, 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, o convite às empresas: 

- Bricantel 

- CRP 

- Magoflor 

- DKK 

b) Da autorização da despesa no montante de 25.093,22 € (vinte e cinco mil e noventa e três euros e vinte e 
dois cêntimos) acrescido do 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) 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: Domingos da Veiga 

2º Vogal: Carlos Pereira 

Vogal Suplente: Jorge Roxo 

Vogal Suplente: Suzana Oliveira 
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O presidente será substituído, nas faltas e impedimentos pelo Vogal Jorge Roxo 

 

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 190-A32/2020, relativa à homologação da Lista de Ordenação 
Final dos Candidatos Aprovados e Aprovação das Atas das Deliberações do Júri referente ao 
Procedimento Concursal Extraordinário para Regularização de Vínculo Precário. 
 

a) Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos/as aprovados/as; 
b) Homologação das restantes deliberações do Júri do Procedimento Concursal, incluindo as 

relativas à admissão e exclusão dos candidatos/as. 
c) Aprovação da minuta de contrato. 

 

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

 

Massamá, 7 de julho de 2020 


