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Ata n.º 26/2018 da reunião ordinária realizada no dia 26 de dezembro de 2018 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h15m. 
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ABERTURA 

No dia vinte e seis do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira e Vítor 

Manuel Rosas da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Sérgio de Sousa Caselhos, por motivos 

profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação das propostas de atas n.º 25/2018, da reunião ordinária de 11-12-2018 e 

oportunamente distribuída e dispensada de leitura. -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 25/2018, da reunião ordinária de 11-12-2018. ---------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 20-12-

2018, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 8 557,58€ oito mil quinhentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e 
oito cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 142 852,94€ cento e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois 
euros e noventa e quatro cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 24 261,13€ vinte e quatro mil duzentos e sessenta e um euros e treze 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 616 975,66€ seiscentos e dezasseis mil novecentos e setenta e cinco euros 
e sessenta e seis cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 5 149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
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Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 
cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 7 284,96€ sete mil duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis 
cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 21 279,09€ vinte e um mil duzentos e setenta e nove euros e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 1 394,93€ mil trezentos e noventa e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 478,14€ quatro mil quatrocentos e setenta e oito euros e 
catorze cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 
cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 8 364,29€ oito mil trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 27 508,25€ vinte e sete mil quinhentos e oito euros e vinte e cinco 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 14 899,54€ catorze mil oitocentos e noventa e nove euros e cinquenta e 
quatro cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 
cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 8 767,76€ oito mil setecentos e sessenta e sete euros e setenta e seis 
cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS  

REABILITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA – 14/18_E - ADJUDICAÇÃO 

PONTO 03: - Ratificação de despacho do presidente da Câmara de 14-12-2018, de adjudicação da 

empreitada de Reabilitação do Centro Cultural de Paredes de Coura – 14/18_E. ----------------------------------------  

Concurso Público:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reabilitação do centro Cultural de Paredes de Coura – 14/18_E -------------------------------------------------------------  

(de acordo com o artigo 148.º do CCP) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aos catorze dias do mês de dezembro de 2018 reuniu o Júri do Procedimento, composto por Ana Margarida 

de Barros Rebelo, Sofia Lages de Carvalho e Maria de Fátima Barbosa da Cunha, para a elaboração do presente 

Relatório Final, nos termos do disposto no artigo 148.º do CCP. ------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no art.º 147.º do CCP, o Júri do Procedimento procedeu à audiência prévia escrita dos 

concorrentes. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados do Relatório Preliminar, no dia 05-12-2018.  

Para efeitos de elaboração do presente relatório, será considerada a única pronúncia apresentada durante o 

período reservado à audiência prévia, pelo concorrente “Agostinho Malheiro Coelho – Construções, Lda.”, pelas 

15h02m do dia 11-12-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Resposta à reclamação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A pronúncia apresentada assenta, no essencial, nas seguintes alegações ----------------------------------------------------  

Relativamente às questões suscitadas pelo concorrente, o Júri analisou e concluiu que não lhe assiste razão pelos 

seguintes motivos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CONTEÚDO DO CADERNO DE ENCARGOS -------------------------------  

Dos documentos que integram a proposta apresentada pelo concorrente José Abreu Enes da Lage & Irmão, 

Unipessoal, Lda. verifica-se que este apresentou a declaração correspondente ao Anexo I do CCP (documento 

previsto no artigo 13.º, n.º 2, alínea a) do Programa do Concurso).  -------------------------------------------------------------  

No n.º 2 da referida declaração, o concorrente declara que executa o referido contrato nos termos previstos nos 

documentos que junta em anexo, nomeadamente no documento “proposta”. -------------------------------------------------  

Não obstante o facto dos documentos relativo ao sistema de gestão ambiental e relativo ao plano de gestão de 

resíduos de construção e demolição não estarem enumerados pelo concorrente na referida declaração, verifica-

se que estes são claramente apresentados e assumidos pelo concorrente nos documentos submetidos e que 

integram a sua proposta e que, portanto, demonstram a vinculação do concorrente aos mesmos. 

Relativamente à questão suscitada quanto à irregularidade na redação da referida declaração, entende o Júri que 

tal não passa de uma irregularidade da sua proposta causada por preterição de uma formalidade não essencial e 

que tal irregularidade não altera nem completa os atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente se 

dispõe a contratar, salvaguardando-se a concorrência e a igualdade de tratamento.  

Conclui o Júri que é insuscetível de fundamentar a exclusão da proposta do concorrente José Abreu Enes da Lage 

& Irmão, Unipessoal, Lda. pelo motivo ora em análise. ------------------------------------------------------------------------------  

b) DECLARAÇÃO DE PREÇOS PARCIAIS DOS TRABALHOS --------------------------------------------------------------  

Estabelece-se no n.º 4 do art.º 60.º do CCP que, em caso de procedimento de formação de contrato de empreitada, 

o concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes 

às habilitações contidas nos alvarás, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe das 

respetivas habilitações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O concorrente “José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda.”, de facto, não apresentou a referida 

declaração, pelo que não cumpriu aquele preceito. -----------------------------------------------------------------------------------  

Apresentou a lista de preços unitários, que contém os tipos de trabalhos, as quantidades e respetivos preços. 

Relativamente à declaração de preços parciais dos trabalhos nos termos do n.º 4 do art.º 60.º, o Supremo Tribunal 

Administrativo pronunciou-se, em acórdão de 01/10/2015, proc. 0856/15 (www.dgsi.pt), nos seguintes termos:  

“(…) o objetivo visado pelo nº 4 do art. 60º do CCP, que é o de permitir à entidade adjudicante, perante os 

documentos que o adjudicatário apresente em cumprimento daquele art. 81º, avaliar se este tem, ou não, as 

habilitações necessárias à execução da obra, foi atingido pela análise da lista de preços unitários conjugada com 

o mapa de quantidades. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescenta ainda que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) Tal jurisprudência traduz a teoria das formalidades não essenciais que, segundo expende Rodrigo Esteves 

de Oliveira, in Estudos de Contratação Pública, I, pág. 110, se trata de «Um outro mecanismo destinado a atenuar 

o desvalor normalmente associado à inobservância de uma formalidade que consiste na denominada teoria das 

formalidades (não) essenciais. Há muito adotada pela jurisprudência e doutrina, inclusive em matéria de 

contratação pública, a referida teoria diz-nos que uma formalidade essencial (cuja preterição conduz em princípio 

à invalidade do ato) se degrada em não essencial (em mera irregularidade, portanto, sem afetar a validade do ato), 

quando, num determinado caso, a sua omissão não tenha impedido a consecução dos objetivos ou valores 

jurídicos que ela se destinava a servir, realizados por outra via». Invoca este Autor, entre outros, o acórdão deste 

STA de 20.02.1986, in AD 303, pág. 364, «…onde se salienta que é irrelevante a falta de cumprimento de 

formalidades uma vez que se tenham atingido os objetivos que com elas se visava preparar».  ------------------------  
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É, precisamente, este o caso em apreço em que a preterição da formalidade prevista no art. 60º, nº 4 do CCP, de 

apresentação da declaração de preços parciais, se degradou numa mera irregularidade ou formalidade não 

essencial, uma vez que, comprovadamente, se conseguiu atingir a finalidade visada com a exigência de tal 

declaração, pela análise da lista de preços unitários conjugada com o mapa de quantidades (…)” ----------------------  

E conclui: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) Não se reportando a declaração prevista no art. 60º, nº 4 do CCP, a um verdadeiro atributo da proposta a 

considerar na respetiva avaliação e decisão de adjudicação, conforme os respetivos critérios, o CCP não 

contempla qualquer preceito que determine a exclusão da proposta por falta da indicação do referido elemento 

(…).” (sublinhado nosso) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Igual entendimento se encontra no Acórdão do TCAN, de 24-10-2014, processo n.º 02047/13.8BEBRG onde se 

pode ler “IA apresentação de uma proposta sem a indicação da declaração de preços parciais a que se reporta o 

artigo 60.º, n.º 4 e 5 do CCP, só deve conduzir à sua exclusão, se a preterição dessa formalidade impedir a 

verificação da conformidade da proposta apresentada com a classe das habilitações exigidas para a execução dos 

trabalhos em causa (…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E acresce ainda que “(…) Se da conjugação da lista de preços unitários com o mapa de quantidades, que se 

encontra organizado por especialidades e, dentro destas, por capítulos, se logrou atingir a finalidade prevista no 

art.º 60.º, n.º 4 do CCP, a falta da apresentação da declaração de preços parciais degradou-se numa formalidade 

não essencial, devendo a proposta manter-se (…)”. ----------------------------------------------------------------------------------  

Assim e em conclusão, entende o Júri que os elementos apresentados na proposta pelo concorrente “José Abreu 

Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda.” permitem que, em sede de habilitação, seja facilmente verificada a 

adequação dos alvarás e das respetivas classes aos trabalhos de construção a realizar e que o contrato seja 

celebrado com a certeza de que o concorrente detém os alvarás necessários à execução dos trabalhos de 

construção civil envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante o anteriormente exposto, o Júri conclui que seria manifestamente ilegal a exclusão da concorrente “José 

Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda” pelo motivo ora em análise. --------------------------------------------------  

Assim, e face ao exposto anteriormente quanto às alegações apresentadas pelo concorrente Agostinho Malheiro 

Coelho - Construções, Lda. relativas à exclusão da proposta apresentada pelo concorrente José Abreu Enes da 

Lage & Irmão, Unipessoal, Lda., o Júri do Procedimento delibera, por unanimidade e nos termos do nº 1 do art.º 

148.º do CCP, não aceitar as alegações e manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar, propondo assim: 

1. A exclusão da proposta do concorrente:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Oliveiros, Sociedade Unipessoal, Lda.: alínea a) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP; -------------------------------------------  

2. A admissão das propostas dos concorrentes José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda. e Agostinho 

Malheiro Coelho - Construções, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A seguinte ordenação das propostas admitidas, para efeitos de adjudicação e de acordo com o artigo 18.º do 

Programa do Procedimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda € 293 000,00 

2º Agostinho Malheiro Coelho - Construções, Lda € 297 941,94 

4. Que a intenção de adjudicação do Concurso Público para a execução da empreitada, incida sobre a proposta 

do concorrente José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda., pelo preço contratual de 

€ 293 000,00 (duzentos e noventa e três mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  ------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos da informação supratranscrita, ratificar a decisão de 

adjudicação da empreitada de Reabilitação do Centro Cultural de Paredes de Coura – 14/18_E a José Abreu 

Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda, pelo valor de € 293 000,00 (duzentos e noventa e três mil euros), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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CONTRATAÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS – 66/18_S - ESCLARECIMENTOS 

PONTO 04: Ratificação do despacho de presidente da Câmara de 17-12-2018, de aprovação da decisão do 

júri do procedimento para resposta aos esclarecimentos no âmbito do concurso público “Contratação de 

Apólices de Seguros – 66/18_S”, conforme ata do júri que se transcreve: -----------------------------------------------  

ATA DE JÚRI: Resposta aos esclarecimentos -----------------------------------------------------------------------------------------  

Anúncio de Procedimento nº 10689/2018, publicado no D.R. nº 239, de 12 de dezembro ---------------------------------  

Em 17 de dezembro de 2018 reuniu o Júri designado para a condução do procedimento pré-contratual supra 

identificado, para em cumprimento do disposto no nº 2 do Artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e no 

uso da competência delegada, proceder à apreciação dos esclarecimentos solicitados pelos interessados, que 

serão disponibilizados nos termos previstos nos nºs 8 e 9 do mencionado artigo 50º. --------------------------------------  

Apreciadas as questões suscitadas, prestam-se os esclarecimentos tidos por devidos pela ordem pela qual, foram 

as questões colocadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Pedido de esclarecimento nº 1, do interessado Fidelidade – Companhia de Seguros, SA, 

apresentado no dia 14-12-2018, pelas 15h27m, ou seja, dentro do prazo previsto para o efeito. -----------------  

CADERNO DE ENCARGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questões genéricas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que os riscos se iniciam em 01/01/2019, no momento da emissão dos contratos e sendo conhecidos 

os novos capitais mínimos legais, haverá lugar a alteração do valor do prémio fornecido para os capitais que agora 

constam do Caderno de Encargos? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: as situações abrangidas por alterações legais, designadamente por indexação à Remuneração 

Mensal Mínima Garantida, que à data do procedimento não foram ainda objeto de publicação, encontram-se 

devidamente regulamentadas no caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------------------  

Para todas as modalidades de seguros de Acidentes Pessoais indicadas no Lote II - Qual o número de sinistros, 

valor de indemnizações e valor de provisões em cada uma das últimas três anuidades e por apólice de Acidentes 

pessoais? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Não existe informação tratada sobre a sinistralidade dos ramos a concurso. --------------------------  

Condições Especiais:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Implantação, reparação ou substituição de próteses e/ou ortóteses - Admitimos indemnizar as situações descritas 

nesta rubrica, desde que em consequência de acidentes com danos corporais. Agradecemos confirmação. --------  

 -------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Despesas de Transporte que se adequem à natureza da lesão - Somos da opinião que o transporte deve obedecer 

às condições clinicamente impostas pela natureza da lesão. Ou seja, o transporte é considerado nas despesas de 

tratamento e desde que prescrito pelo médico assistente. Agradecemos confirmação -------------------------------------  

 -------- Resposta: existem situações em que o sinistrado necessita de transporte individual, atendendo à 

localização do concelho e às limitações de horário disponíveis. -------------------------------------------------------------------  

Questões específicas de cada grupo de risco: -------------------------------------------------------------------------------------  

Lote II  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGURO DE GRUPO DE ACIDENTES PESSOAIS AUTARCAS ---------------------------------------------------------------  

Os vereadores a tempo parcial têm funções executivas? ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: os vereadores a tempo parcial integram o executivo municipal e têm funções executivas.  -------  

O Presidente da Assembleia Municipal será equiparado a Vereador a Tempo Inteiro ou Vereador a Tempo Parcial? --  

 -------- Resposta: Não há qualquer equiparação, tratando-se do exercício de funções distintas. As coberturas e 

garantias encontram-se perfeitamente previstas no Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------  

 -------- SEGURO DE GRUPO DE ACIDENTES PESSOAIS BOMBEIROS. ---------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 26/2018 Página 8 26-12-2018 
 

Na cobertura “Na morte da pessoa segura, os filhos menores receberão 5.000,00 €”, os filhos menores receberão 

uma totalidade de 5 000,00€ ou cada filho menor receberá 5.000,00€? Na 2ª hipótese, existe limite de 

indemnização? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: no caso de ser efetuado um pagamento por morte provocada por acidente, será acrescido um 

montante a pagar para cada filho dependente da pessoa segura, até ao limite fixado. --------------------------------------  

Qual o âmbito da cobertura Subsídio mensal aquando da incapacidade temporária para despesas de primeira 

necessidade? É pago durante quanto tempo? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: em caso de Incapacidade Temporária, o segurador procederá ao reembolso, até ao limite 

contratado, dos gastos efetuados, exclusivamente, com a aquisição de: Bens alimentares de primeira necessidade 

perecíveis tais como: pão, leite, água, carne, peixe, leguminosas, arroz, massas e outros com incidência de IVA à 

taxa de bens de primeira necessidade. Durante o tempo que esteja declarada a Incapacidade Temporária Absoluta. 

 --------- Qual o âmbito das coberturas de “Indemnização por queimadura” e “Cicatriz Facial ou desfiguração”? Serão 

capitais adicionais ao obrigatório existente para as Despesas de Tratamento por Acidentes em que, uma vez 

esgotado esse valor, poderá ser usado para este tipo de tratamentos? Ou será outro tipo de indemnização? -------  

Resposta:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Indemnização por queimadura: se uma Pessoa Segura sofrer um Acidente que resulte, por si só e 

independentemente de qualquer outra causa, em Queimadura, a seguradora pagará uma percentagem do capital 

seguro, consoante o tipo de Queimadura e causa. ------------------------------------------------------------------------------------  

Cicatriz Facial ou desfiguração: no caso de a Pessoa Segura sofrer Lesão Corporal que, resulte, por si só e 

independentemente de qualquer outra causa, em Cicatriz Facial Permanente ou Desfiguração, a seguradora 

pagará a percentagem da prestação indicada para Cicatriz Facial ou Desfiguração, ----------------------------------------  

 --------- Em que circunstâncias serão pagas as despesas com operações de salvamento, busca, transporte de 

sinistrado? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: A seguradora procederá ao reembolso, até à quantia para o efeito contratada, das 

seguintes despesas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Relativas a operações de salvamento e busca do sinistrado; --------------------------------------------------------------------  

ii) Relativas ao transporte do sinistrado em Portugal, do local do acidente até ao local onde lhe possam ser 

prestados os primeiros cuidados; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

iii) Relativas ao repatriamento do sinistrado quando o acidente tenha ocorrido no estrangeiro. ---------------------------  

Condições Especiais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto 3.1. Admitimos indemnizar as situações descritas nesta rubrica, desde que em consequência de 

Acidente com Lesão Corporal. Agradecemos confirmação. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: confirmamos o entendimento ----------------------------------------------------------------------------------------  

Informações Complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto 4.3.  Admitimos que para este seguro, a comunicação das inclusões e exclusões possam ter algum 

desfasamento temporal em relação à data efetiva da sua verificação. De acordo com o n.º 1 do Artigo 93.º do 

Decreto-Lei n.º 72/2008 (Regime Jurídico do Contrato de Seguro), as alterações terão de ser comunicadas ao 

segurador no prazo máximo de 14 dias. Findo este prazo, qualquer alteração produzirá efeitos após ter sido 

comunicada à Companhia.” Agradecemos confirmação desta correção ao Caderno de Encargos. ----------------------  

 --------- Resposta: A comunicação será efetuada no prazo legal, contando-se esse prazo da data em que seja 

comunicada ao Município essa alteração, conforme definido nas condições particulares constantes do Caderno de 

Encargos. Qualquer alteração produzirá os seus efeitos, independentemente da data da comunicação, à data em 

que comprovadamente tenha sido efetuado o respetivo recenseamento na Autoridade Nacional de Proteção Civil. 
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 -------- Ponto 4.4. Em caso de sinistro o mesmo é tratado através dos prestadores de serviços como se do ramo 

Acidentes de Trabalho se tratasse, até ao limite do capital seguro - O que pretendem definir neste parágrafo? Que 

em caso de acidente, a assistência clínica será prestada na rede convencionada do Segurador, salvo situações de 

urgência, sem custos de despesas de tratamento para o sinistrado, até ao limite do capital seguro para as 

Despesas de Tratamento. O sinistrado poderá ainda optar pela modalidade de reembolso. Agradecemos 

confirmação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 4.5. Acordo com pelo menos uma Clínica/Consultório sediado no Concelho do Tomador do Seguro 

- Pretendemos saber se não tivermos convénio com prestadores nesse Concelho, podem prescindir desta 

exigência, sendo os sinistrados encaminhados para concelhos limítrofes? ----------------------------------------------------  

 -------- Resposta: admite-se que os sinistrados possam ser encaminhados para prestadores clínicos situados nos 

Concelhos limítrofes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- SEGURO DE GRUPO DE ACIDENTES PESSOAIS – UTENTES DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, 

RECREATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Anexo IV: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quais as principais atividades realizadas em cada um dos equipamentos/instalações desportivas? --------------------  

 -------- Resposta: As principais atividades são: futsal, patinagem artística, basquetebol, andebol, hidroginástica, 

ginástica, entre outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qual o Período de funcionamento do Pavilhão Municipal e dos 19 Polidesportivos (dias e horas semanais)? -------  

 -------- Resposta: O pavilhão desportivo funciona de 2ª feira a 6ª feira da 8h30 às 12h30 e 14h30 às 23h30. Ao fim-

de-semana poderá existir atividades pontuais organizadas. Os polidesportivos não têm horário de funcionamento 

fixo, à exceção do polidesportivo do pavilhão Municipal que tem o mesmo horário referido anteriormente. -----------  

Qual o período de funcionamento, diário e anual, da Piscina Municipal? -------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Horário de Verão da Piscina Municipal: 1 de junho a 31 de agosto, 2ª a 6ª feira, 9h-12h30 e 

15h30-20h, sábados e domingos das 9h às 12h e das 15h às 19h. Horário de Inverno da Piscina Municipal: 1 de 

setembro a 31 de maio, 2ª a 6ª feira, 9h-12h30 e 15h30-20h, sábados das 9h às 13h. Nota: ao fim-de-semana 

poderão existir atividades pontuais organizadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

Não existem, em qualquer das Instalações Desportivas referidas, utentes em regime de inscrição? -------------------  

 -------- Resposta: Falso. As instalações desportivas (Piscina e Pavilhão Municipal) têm utilização regular (2ª a 

sábado) pelos utentes do Clube de Natação e Cultura, mediante protocolo assinado com o Município. O clube tem 

seguro próprio de acidentes pessoais para os seus utentes. -----------------------------------------------------------------------  

SEGURO DE GRUPO DE ACIDENTES PESSOAIS – PARTICIPANTES EM ATIVIDADES TEMPORÁRIAS ------  

Relativamente ao Anexo V: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos eventos de duração superior a 1 dia, o nº de pessoas envolvidas é por dia ou pelo período total de cada 

evento?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: O número é por total de evento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Em que é que consiste os Jogos Desportivos de Verão e quais os locais? ----------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Os Jogos Desportivos de Verão já não se realizam, pelo que não devem ser considerados para 

efeitos de proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em que é que consiste os Jogos Desportivos de Inverno e quais os locais? --------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Os jogos Desportivos de inverno já não se realizam, pelo que não devem ser considerados para 

efeitos de proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em que é que consiste as Ações Desportivas, Culturais e Educativas e quais os locais? ----------------------------------  

 -------- Resposta: esta atividade tem carácter pontual. -------------------------------------------------------------------------------  
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Quantos Campos de Férias ocorrem em cada ano civil? ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: 1 (um) Campo de Férias, com duração de uma semana completa e os participantes são 30 

crianças com idades compreendidas entre os seis e os dezasseis anos. -------------------------------------------------------  

Quantas Descidas em Carrinhos de Rolamentos são realizadas por ano? -----------------------------------------------------  

 --------- Resposta: acontece uma descida regular todos os anos. ------------------------------------------------------------------  

Quantos Jogos da Amizade são realizadas por ano? ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: 1 (um). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informações Complementares: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto 3.2. Em caso de sinistro o mesmo é tratado através dos prestadores de serviços como se do 

ramo Acidentes de Trabalho se tratasse, até ao limite do capital seguro - O que pretendem definir neste 

parágrafo? Que em caso de acidente, a assistência clínica será prestada na rede convencionada do segurador, 

salvo situações de urgência, sem custos de despesas de tratamento para o sinistrado, até ao limite do capital 

seguro para as Despesas de Tratamento. O sinistrado poderá ainda optar pela modalidade de reembolso. 

Agradecemos confirmação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

SEGURO DE GRUPO ACIDENTES PESSOAIS – PROGRAMAS OCUPACIONAIS PROMOVIDOS PELO IEFP 

Principais atividades desenvolvidas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: Assistente operacional nos mais variados conteúdos funcionais. ------------------------------------------  

Outras Condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6.1. Em caso de sinistro o mesmo é tratado através dos prestadores de serviços como se do ramo Acidentes 

de Trabalho se tratasse, até ao limite do capital seguro - O que pretendem definir neste parágrafo? Que em caso 

de acidente, a assistência clínica será prestada na rede convencionada do Segurador, salvo situações de urgência, 

sem custos de despesas de tratamento para o sinistrado, até ao limite do capital seguro para as Despesas de 

Tratamento. O sinistrado poderá ainda optar pela modalidade de reembolso. Agradecemos confirmação. ------------  

 --------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6.2. Admitimos indemnizar as situações descritas nesta rubrica, desde que em consequência de Acidente 

com Lesão Corporal. Agradecemos confirmação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

SEGURO DE GRUPO ACIDENTES PESSOAIS - VOLUNTÁRIOS, INCLUINDO MEMBROS DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apólices com a identificação das Pessoas a Segurar? -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: Sim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qual o número médio de dias/ano, despendido na atividade do voluntariado e principais atividades realizadas? ---  

 --------- Resposta: os comissários (membros da Comissão de Proteção de crianças e jovens) deverão estar 

assegurados todo o ano, porque o serviço da Comissão, considerando a sua especificidade, não tem agenda. Os 

outros voluntários exercem a sua atividade nos diversos eventos do Município de caráter regular, por exemplo o 

“Mundo Ao Contrário” (2 semanas), “Natal Encantado” (2 semanas), “Lego” (2 semanas), “Loja Social” (2 dias por 

semana durante o ano todo) e outras pontuais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Qual o âmbito de cobertura para o seguro dos voluntários? ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: conforme definido no caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------------  

Condições Especiais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Admitimos indemnizar as situações descritas nesta rubrica, desde que em consequência de Acidente com Lesão 

Corporal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: confirmamos o entendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Pedido de esclarecimento nº 2, do interessado Lusitania Companhia de Seguros, S.A, apresentado no dia 

14-12-2018, pelas 19h41m, ou seja, fora do prazo estabelecido para o efeito, mas entendo o júri que a sua 

resposta é pertinente para efeitos de elaboração da proposta. ------------------------------------------------------------  

Disponibilização do n.º de apólice de acidentes de trabalho e identificação da Seguradora; ------------------------------  

 -------- Resposta: Apólice 1000417655 da Seguradoras Unidas S.A. ------------------------------------------------------------  

Em referência ao Lote 2, agradecemos disponibilização da sinistralidade anual por cada modalidade de Acidentes 

Pessoais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Não existe informação tratada sobre a sinistralidade dos ramos a concurso. 

No ramo de responsabilidade civil agradecemos que nos disponibilizem os dados de sinistralidade ocorrida nos 

últimos 3 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Não existe informação tratada sobre a sinistralidade dos ramos a concurso. --------------------------  

Agradecemos ainda que nos indiquem se poderemos excluir a alínea dd) do nº 4, que pretende garantir a falta de 

manutenção, não sendo este o propósito do seguro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Não se aceita a alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por último, deliberou ainda o júri:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que, em cumprimento do estipulado no art.º 64.º, n.º 1 do CCP e considerando que a resposta ao pedido 

de esclarecimentos será notificada para além do prazo estabelecido no n.º 5 do art.º 50.º do CCP, deverá o prazo 

para apresentação de propostas ser prorrogado pelo prazo equivalente ao atraso verificado, ou seja, ½ dia. Para 

o efeito, propõe-se o novo prazo 13horas do dia 19 de dezembro. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Submeter à entidade competente para a decisão de contratar, a aprovação da alteração que se introduz no 

tocante à admissibilidade de localização dos prestadores clínicos em Concelhos limítrofes, conforme expresso no 

esclarecimento supra prestado e que será aplicável em todas as previsões de prestação de cuidados médicos 

previstos no Caderno de Encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de 17-12-

2018, de aprovação da decisão do júri do procedimento para resposta aos esclarecimentos no âmbito do 

concurso público “Contratação de Apólices de Seguros – 66/18, nos termos da ata do júri supratranscrita. 

CONTRATAÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS – 66/18_S - ADJUDICAÇÃO 

PONTO 05: Ratificação do despacho do presidente da Câmara de 14-12-2018 de adjudicação, no âmbito do 

concurso público “Contratação de Apólices de Seguros – 66/18_S” e da aprovação da minuta do contrato, 

conforme informação que se transcreve a seguir: --------------------------------------------------------------------------------  

“No seguimento da deliberação da Câmara de Paredes de Coura, tomada em sua reunião de 11-12-2018, com 

autorização de abertura do procedimento por Concurso Público para Contratação de Apólices de Seguros, elabora-

se a presente proposta de adjudicação, nos termos do disposto no artigo 125.º do Código dos Contrato Públicos 

(adiante designado CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação. ----------  

1. --- Apresentou proposta de preço a empresa Seguradoras Unidas, SA, às 11h29m do dia 19-12-2018: 

Lote I: € 73.774,56 (12 meses); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote II: € 147.549,12 (12 meses); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote I: € 9.998,88 (24 meses); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote II: € 19.997,76 (24 meses); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais se informa que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i. As entidades MDS, Corretor de Seguros, SA, Willis – Corretores de Seguros, SA e Corbroker – Corretores 

de Seguros, SA procederam ao preenchimento dos valores unitários no questionário/orçamento gerado pela 
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plataforma eletrónica, do qual resultaram o preço final de € 2,00 (dois euros), 0,02 (dois cêntimos) e 2,00 (dois 

euros), respetivamente, e não submeteram quaisquer documentos. -------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, concluiu o Júri do Procedimento que se tratou apenas da inserção de dados na plataforma eletrónica 

e que, portanto, tal não se trata de proposta de preço para prestação do objeto do concurso, mas somente de 

manifestação de interesse no procedimento pela mera inscrição via plataforma eletrónica. -------------------------------  

Consideram-se, assim, as entidades referidas como interessado (e não um concorrente). 

 --------- ii. A empresa Fidelidade – Companhia de Seguros, SA apresentou declaração com justificação de ausência 

de proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considera-se, assim, um interessado (e não um concorrente). --------------------------------------------------------------------  

A empresa Lusitânia, Companhia de Seguros, SA apresentou declaração da qual se transcreve “(…) que não será 

possível proceder à apresentação de uma proposta de preço adequada (…)”. ------------------------------------------------  

Considera-se, assim, um interessado (e não um concorrente). --------------------------------------------------------------------  

2. ---- Seguidamente, iniciou-se a análise da única proposta apresentada. ----------------------------------------------------  

A proposta apresentada pelo concorrente Seguradoras Unidas, SA encontra-se corretamente instruída, 

apresentando todos os documentos solicitados nas peças do procedimento e os mesmos estão de acordo com as 

regras para apresentação de propostas do CCP.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi verificada a Lista de Preços Unitários por apólice, alínea i) do n.º 2 do artigo 10.º do Programa de Procedimento 

e verificaram-se as seguintes situações: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i. No documento designado “Proposta”, e relativamente ao prémio total para o Seguro do ramo Frota 

Automóvel, o valor apresentado na página 7 (€ 14.750 (catorze mil setecentos e cinquenta euros)) é diferente do 

valor apresentado na página 34 (€ 15.000,00).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Decorre do n.º 1 e 2 do art.º 60.º do CCP que, na existência de divergências entre os preços apresentados na 

proposta de um concorrente, prevalece o preço apresentado por extenso, neste caso, o valor € 14.750. -------------  

Nesta conformidade, foi efetuada a correção do Prémio Total do Seguro para o ramo Frota Automóvel para € 

14.750,00 (catorze mil setecentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- ii. Ainda no documento referido anteriormente, na sua página 34, existe um erro de cálculo no prémio total 

para 24 meses apresentado para o Ramo Acidentes de Trabalho.  --------------------------------------------------------------  

Uma vez que foi apresentado preço unitário (para 12 meses) para esse item (€ 33.427,58), foi efetuada a correção 

do Prémio Total do Seguro para o Ramo Acidentes de Trabalho para o período de 24 meses para € 66.855,16,20 

(sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e dezasseis cêntimos).  

 --------- iii. Por último, também na página 34 do mesmo documento, existe um erro de cálculo no prémio total para 

o Lote I, referente a arredondamentos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, foi efetuada a correção do valor para € 9.998,89 (nove mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e 

nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como consequência das correções efetuadas, o preço da proposta do concorrente Seguradoras Unidas, SA foi 

alterado para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Prémio Total Lote I – 12 meses: € 73.524,56 (setenta e três mil quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta 

e seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Prémio Total Lote I – 24 meses: € 147.049,12 (cento e quarenta e sete mil e quarenta e nove euros e doze 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Prémio Total Lote II – 12 meses: € 9.998,89 (nove mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e nove 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Prémio Total Lote II – 24 meses: € 19.997,76 (dezanove mil novecentos e noventa e sete euros e setenta 

e seis euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por último e considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - O critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, 

determinada pela avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar; ---------------------  

 -------- - Que a proposta apresentada está conforme o estabelecido nas peças do procedimento, pelo que não será 

necessário nem pedir esclarecimentos nem a sua melhoria, conforme o indicado no n.º 2 do art.º 125.º do CCP; --  

 -------- - Que, ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do art.º 125.º do CCP não há lugar às fases de negociação e de 

audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final; ------------------------------------------------------------  

 -------- - Que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o registo do compromisso 

terá de ser efetuado no momento da adjudicação, pelo que após despacho favorável, o mesmo será registado pelo 

valor da proposta apresentada, existindo fundos à data desta informação. 

Face ao supra exposto, propõe o júri do procedimento: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Que a proposta de adjudicação da aquisição objeto do presente procedimento incida sobre a proposta 

do concorrente Seguradoras Unidas, SA, pelos seguintes valores -------------------------------------------------------------  

 -------- Lote I – 12 meses: € 73 524,56 (setenta e três mil quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta e seis 

cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote I – 24 meses: € 147 049,12 (cento e quarenta e sete mil e quarenta e nove euros e doze cêntimos); 

 -------- Lote II – 12 meses: € 9 998,89 (nove mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e nove cêntimos); 

 -------- Lote II – 24 meses: € 19 997,76 (dezanove mil novecentos e noventa e sete euros e setenta e seis 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A aprovação da minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de 14-12-2018, de 

adjudicação da contratação de seguros à Seguradoras Unidas, SA, pelos valores que a seguir se 

transcrevem e de aprovação da minuta do contrato, que se anexa a esta ata como seu documento. ----------  

 - Lote I – 12 meses: € 73 524,56 (setenta e três mil quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta e 

seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Lote I – 24 meses: € 147 049,12 (cento e quarenta e sete mil e quarenta e nove euros e doze 

cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Lote II – 12 meses: € 9 998,89 (nove mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e nove cêntimos);

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Lote II – 24 meses: € 19 997,76 (dezanove mil novecentos e noventa e sete euros e setenta e seis 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

BASKET CLUBE DE COURA - SUBSÍDIO 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do pedido do Basket Clube de Coura, para a atribuição de 

subsídio para a época de 2018/2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicita, de acordoo com o sucedido nas épocas anteriores a atribuição de um subsídio para a época 2018/2019.  

Informa que este subsídio será uma grande ajuda para a continuidade do clube que sobrevive com estes subsídios 

e com a boa vontade de sócios e amigo que participam nos eventos que os pais e atletas organizam ao longo do 

ano. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição do subsídio anual de apoio 

ao Coura Basket Clube, no valor total de € 3 250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros). -----------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. ---------------------------------------  
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de taxas de 

licenciamento do evento de “Passagem de Ano 2018”. -------------------------------------------------------------------------  

“A AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura, com sede na rua Aquilino Ribeiro, bloco 2, Loja 1, 

em Paredes de Coura, vem pela presente solicitar a isenção de pagamento de taxas pelo licenciamento da 

celebração da Passagem de Ano 2018/2019, que terá lugar entre 30-12-2018 e 01-01-2019. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes 

de Coura do pagamento das taxas pelo licenciamento do festejo da Passagem de Ano 2018/2019, que terá 

lugar entre 30-12-2018 e 01-01-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2019 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação da proposta de constituição de fundos de maneio, para o ano 

de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Proposta de constituição dos fundos de maneio, para o ano de 2019 para fazer face a pequenas despesas diárias 

com carácter de urgência nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e alterações 

posteriores, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a seguir 

discriminados: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidência – (Vítor Paulo Gomes Pereira): € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros): € 250,00 (combustíveis) e 

€ 400,00 (despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Tiago Manuel Pereira da Cunha): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Maria José Brito Lopes Moreira): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Vitor Rosas Silva): € 100,00 (cem euros): € 50,00 combustíveis e € 50,00 despesas de representação. 

Divisão Administrativa e Financeira – (Ana Clara Ribeiro de Carvalho): € 200,00 (duzentos euros): € 50,00 para 

despesas de comunicações; € 50,00 para consumos de secretaria; € 50,00 para a aquisição de bens não 

duradouros e € 50,00 para aquisição de serviços diversos. -------------------------------------------------------------------------  

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social – (Maria Joana Pinto Rodrigues): € 400,00 (quatrocentos euros): 

€ 300,00 para aquisição de bens não duradouros e € 100,00 para aquisição de serviços diversos. ---------------------  

Divisão de Obras e Serviços – (José Miguel Guerreiro dos Santos): € 400,00 (quatrocentos euros): € 200,00, 

destinado a aquisição de serviços e € 200,00 para a aquisição de bens não duradouros.----------------------------------  

Divisão de Urbanismo e Ambiente – (Maria Eduarda Lopes Fontelo Martins): € 150,00 (cento e cinquenta euros): 

€ 100,00 para a aquisição de bens não duradouros e € 50,00 para consumos de secretaria. -----------------------------  

Os fundos de maneio serão repostos no final do ano de 2019. --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de constituição dos fundos de maneio 

acima referidos, bem como os respetivos valores, para o ano de 2019, para fazer face a pequenas despesas 

diárias com carácter de urgência, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e 

alterações posteriores, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. ------  

AÇÃO SOCIAL 

APOIO À NATALIDADE – 4 º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 4º trimestre de 2018. --  
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“Pelo Serviço de Ação Social foi apresentado o mapa dos requerimentos apresentados para apoio à natalidade, 

nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, relativo ao quarto 

trimestre de 2018, no valor total de € 7 000,00 (sete mil euros).-------------------------------------------------------------------  

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

38/17 Carla do Nascimento Gonçalves Martins Matilde Martins Saraiva 500,00 €  

44/18 Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro Guilherme Ribeiro Dantas 1 000,00 € 

45/18 Teresa Filipa Abreu Sousa Cristiana Sousa Fernandes 500,00 €  

46/18 Luciana Sofia Brandão Rodrigues Andreza Enzo Rodrigues Andreza 500,00 €  

47/18 Maria Isabel Dias Sousa Martim Sousa Oliveira 1 000,00 €  

48/18 José Luís de Sá Pereira Matilde Rodrigues Pereira 500,00 €  

49/18 Liliana Andreia da Cunha Barros Ana Filipa da Cunha Barbosa 500,00 €  

50/18 Ana Catarina Marinho de  Sousa Raquel Sousa Mendes 1 000,00 €  

52/18 Valéria Martins Seixas Tomás Daniel de Seixas  Paiva 500,00 €  

53/18 Alice Maria da Costa Santos Ruben Santos Cunha 1 000,00 €  

  Total 7 000,00 €  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o quarto trimestre de 2018, 

nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no valor 

global de € 7 000,00 (sete mil euros), nos termos do mapa transcrito.-----------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----------------------------------  

=ENCERRAMENTO= 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  

 


