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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
REPV/ 02 JUL 2020 

 
Apreciação e votação da proposta nº 182-A31/2020, relativa à 15ª 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 183-A31/2020, relativa à adjudicação da aquisição de serviços 
para desempenho de funções inerentes ao serviço social, no âmbito do atendimento no GTIC, 
conforme proposta e documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

a) Da autorização para a aquisição de serviços para desempenho de funções inerentes ao Serviço Social, 
na área do atendimento, do GTIC da União das Freguesia de Massamá e Monte Abraão, nos termos 
do nº 1, do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, pelo preço contratual de 14.417,76 € (catorze 
mil quatrocentos e dezassete euros e setenta e seis cêntimos) repartido mensalmente pelo valor de 
1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor; 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, a Silvia Alexandra Gaspar 
Ferreira, 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 184-A31/2020, relativa ao apoio financeiro anual a atribuir às 
Associações da Freguesia de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade  

 
Proposta Extra Ordem do Dia 
 

Aprovada por unanimidade a admissibilidade da proposta 

 
 Apreciação e aprovação da proposta nº 185-A31/2020, relativa à retificação de parecer 

prévio referente à Aquisição de bens para renovação de licenças Microsoft Office, aprovado 
em Reunião de executivo com a proposta nº 158-A27/2020, conforme documentos anexos.  

Aprovada por unanimidade  

 

Massamá, 2 de julho de 2020 


