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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA  
REPV/ 24 JUN 2020 

 
Apreciação e votação da proposta nº 174-A30/2020, relativa à minuta de alteração por acordo para 
prestação de trabalho em teletrabalho aos funcionários da União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 

 
Aprovada nos seguintes termos:  

Propostas aprovadas até ao mês de Setembro 
Proposta da funcionária Ana Sofia Borges (aprovada com voto de qualidade do Presidente) 

Proposta da funcionária Maria da Luz (aprovada por unanimidade) 
Proposta do funcionário Domingos do Rosário (a aprovada por unanimidade) 

 
 

Apreciação e votação da proposta nº 175-A30/2020, relativa à aquisição de serviços para 
reabilitação do espaço na Pcta. Francisco Metrass na União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, conforme proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade 
 
Apreciação e votação da proposta nº 177-A30/2020, relativa à aquisição do pacote de continuidade 
backoffice humantrain 2021, para a Universidade sénior de Massamá e Monte Abraão, conforme 
proposta e documentos anexos; 

Aprovada por unanimidade 
 

Apreciação e votação da proposta nº 178-A30/2020, relativa à aquisição de refeições para o projeto 
“Mercearia Solidária +”, no âmbito das medidas adotadas face à pandemia COVID-19, conforme 
proposta e documentos anexos; 
 

Aprovada por unanimidade 
 
Apreciação e votação da proposta nº 179-A30/2020, relativa à adjudicação da aquisição de serviços 
para desempenho de funções inerentes ao serviço social, no âmbito do POAPMC, no Gtic da União 
das Freguesias de Massama e Monte Abraão, 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, 
no âmbito do POAPMC, 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 Bruno Francisco Mendes 
Oliveira, 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) 
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Apreciação e votação da proposta nº 180-A30/2020, relativa à adjudicação da aquisição de serviços 
para desempenho de funções de coordenação das atividades de conservação e manutenção do 
espaço público, na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, conforme proposta e 
documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

a) Da autorização para a aquisição de serviços para desempenho de funções de coordenação das 
atividades de conservação e manutenção do espaço público, nos termos do nº 1, do artigo 73º do 
Código dos Contratos Públicos, pelo preço contratual de 9.840,00 € (nove mil oitocentos e quarenta 
euros) repartido mensalmente pelo valor de 820,00 € (oitocentos e vinte euros), ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor; 

b) Da autorização para proceder à notificação da decisão de adjudicação, a Carlos Miguel Conceição 
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 181-A30/2020, relativa à abertura de procedimento para 
aquisição de serviços para desempenho de funções inerentes ao serviço social, no âmbito do 
atendimento social no GTIC da União das Freguesias de Massama e Monte Abraão, conforme 
proposta e documentos anexos e nos seguintes termos; 
 

Aprovada por unanimidade  

 

Massamá, 24 de junho de 2020 


