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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 | Apólice de Seguros Multirriscos – 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 – 

Despacho de ratificação 

 

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): 

Considerando que: 

i) A 28.12.2016 foi celebrado o contrato n.º 120/2016, 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) Após a celebração do contrato surge a necessidade de integrar na nova apólice Multirriscos o Edifício da Villa 

Portela, cuja propriedade foi assumida pelo Município de Leiria em 27 de março de 2017; 

iii) A proposta da Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo (DIACMT – Anexo __), no sentido de incluir o edifício 

da Villa Portela na Apólice de Seguros Multirriscos do Município de Leiria (Contrato 120/2016), com efeitos a 

01.06.2017; 

iv) Foram efetuados contactos com os mediadores de seguros no Município no sentido de ser apresentado o valor 

correspondente à adição deste novo edifício na apólice de seguros multirriscos do Município, da qual resulta um 

encargo adicional de 549,00€, com efeitos a 01/06/2017; 

v) Esta nova necessidade, que resulta em serviços a mais, decorre de uma circunstância imprevista 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]; 

vi) - Em 30.05.2017 o Sr. Presidente da Câmara Municipal terá autorizado a inclusão deste novo edifício, com 

efeitos a 01.06.2017, na apólice multirriscos do Município, atentas as questões de segurança e prevenção do 

risco de potenciais acidentes que lhe está inerente, ficando o referido despacho sujeito a ratificação ao abrigo 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º ao Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 

vii) 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]; 

viii) O preço atribuído aos serviços a mais não ultrapassa 40% do preço contratual;  

Apresenta-se o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, proferido a 30 de maio de 

2017, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos Públicos, referente à contratação de serviços a 

mais, na sequência de uma proposta da Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo e informação do Sr. Diretor 

Municipal de Administração e da Divisão de Aprovisionamento e Património, no sentido de incluir o edifício da Villa 

Portela na Apólice de Seguros Multirriscos do Município de Leiria (Contrato 120/2016), com efeitos a 01.06.2017, a 

que corresponde o valor adicional de 549,00€, isento de IVA, referente ao contrato 120/2016 (ANEXOS __). 

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. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º ao Anexo I do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria proferido em 30 de maio de 2017. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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