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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/06/06 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Apólices de Seguros – Convite n.º 6/2016, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Autorização para a contratação de serviços a mais  

 

Deliberação | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), relativa à necessidade de 

contratação de serviços a mais, no âmbito do procedimento em epígrafe (NIPG 24695/17 e NIPG 25964/17): 

Considerando que: 

i) A 28.12.2016 foram celebrados os contratos de seguros, com a Fidelidade - Companhia de Seguros S.A., no 

seguimento do Convite n.º 6/2016, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, para contratação das apólices de seguros do Município de 

Leiria; 

ii) No decorrer do tempo entre a preparação das peças e a celebração do contrato surge a necessidade de: 

a) Integrar na Apólice Multirriscos outros edifícios, com efeitos a 01.07.2017, não incluídos inicialmente, a 

saber: Edifício Paço Episcopal; antigo Edifício da EDP; antigo Edifício das Infraestruturas de Portugal, em 

Sampão, Marrazes; Posto Médico de Regueira de Pontes e Garagem correspondente à fração autónoma 

"H", na Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa n.º 4; 

b) Integrar na Apólice de Acidentes Pessoais as três Piscinas Municipais (Leiria, Caranguejeira e Maceira), 

com efeitos a 01.07.2017, data em que o Município de Leiria passará a assegurar novamente a gestão das 

mesmas. 

iii) A não inclusão nas peças do procedimento resulta: 

a) Apólice Multirriscos: Do facto de serem imóveis cuja propriedade foi assumida recentemente pelo 

Município de Leiria e depois de lançado o procedimento;  

b) Apólice de Acidentes Pessoais: do facto de à data em que foi lançado o procedimento a gestão das 

piscinas estar a cargo de uma terceira entidade que não o Município, cabendo a esta a contratação dos 

necessários seguros; 

Foram efetuados contactos com o mediador de seguros no Município no sentido de ser apresentado o valor 

correspondente a estes serviços a mais, resultando os seguintes encargos adicionais: 

a) Apólice Multirriscos: 3.731,00€, com efeito a 01/07/2017; 

b) Apólice de Acidentes Pessoais: 2.895,00€, com efeito a 01/07/2017. 

iv) - Esta nova necessidade, que resulta em serviços a mais, decorre de circunstâncias imprevistas e não é técnica 

e economicamente separável do objeto do contrato sem inconvenientes graves para a correta gestão do risco 

associado ao património do Município [n.º 1 do artigo 454.º do CCP]; 

v) - Estas novas inclusões obtiveram a anuência do Sr. Presidente da Câmara Municipal (Vide NIPG 24695/17 e 

NIPG 25964/17), atentas as questões de segurança e prevenção do risco de potenciais acidentes que lhe está 

inerente, bem como o cumprimento de exigências legais; 

vi) - Está em causa um Convite ao abrigo ao Acordo Quadro, pelo que o somatório do preço contratual com o preço 

atribuído aos serviços a mais em nada alteraria o tipo de procedimento adotado [alínea b) do n.º 2 do artigo 

454.º do CCP]; 

vii) - O preço atribuído aos serviços a mais não ultrapassa 40% do preço contratual, nos dois contratos em apreço 

(contrato n.º 116/2016 e contrato n.º 120/2016, em anexo);  

Propõe-se que, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos Públicos, seja autorizado pela 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente, a contratação de serviços a mais, com vista a: 
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i. Integrar na Apólice Multirriscos outros edifícios não incluídos inicialmente (Edifício Paço Episcopal; antigo 

Edifício da EDP; antigo Edifício das Infraestruturas de Portugal, em Sampão, Marrazes; Posto Médico de 

Regueira de Pontes e Garagem correspondente à fração autónoma "H", na Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa 

n.º 4), conforme Anexo __, do qual resulta um encargo adicional de 3.731,00€, isento de IVA, a que diz 

respeito o contrato n.º 120/2016; 

ii. Integrar na Apólice de Acidentes Pessoais as três Piscinas Municipais (Leiria, Caranguejeira e Maceira), com 

efeito a 01.07.2017, data em que o Município de Leiria passará a assegurar novamente a gestão das mesmas, 

do qual resulta um encargo adicional de 2.895,00€, isento de IVA, a que diz respeito o contrato n.º 116/2016; 

Mais de informa que a despesa relativa aos serviços a mais será satisfeita pela classificação orgânica e 

económica 02/020212, plano 2016/A/6 e deu origem ao cabimento número 1346/2017, ao compromisso número 

722/2017,  e à requisição número 2002/2017, emitidos em 31/05/2017. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta e informação prestada pela 

Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), deliberou por unanimidade: 

a) Autorizar a realização de serviços a mais, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), com vista a: 

i. Integrar na Apólice Multirriscos outros edifícios não incluídos inicialmente (Edifício Paço Episcopal; antigo 

Edifício da EDP; antigo Edifício das Infraestruturas de Portugal, em Sampão, Marrazes; Posto Médico de 

Regueira de Pontes e Garagem correspondente à fração autónoma "H", na Rua Dr. Manuel Magalhães 

Pessoa n.º 4), conforme Anexo __, do qual resulta um encargo adicional de 3.731,00€, isento de IVA, a 

que diz respeito o contrato n.º 120/2016; 

ii. Integrar na Apólice de Acidentes Pessoais as três Piscinas Municipais, com efeito a 01.07.2017, data em 

que o Município de Leiria passará a assegurar novamente a gestão das mesmas, do qual resulta um 

encargo adicional de 2.895,00€, isento de IVA, a que diz respeito o contrato n.º 116/2016; 

b) Proceder à notificação da decisão de autorização da realização de serviços a mais ao adjudicatário, fixando-

lhe o prazo de 10 dias, para prestação da caução exigida nos termos do artigo 88.º do CCP, conforme Convite 

e artigos 89.º e 90.º do CCP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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