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PART
TE I – CLÁU
USULAS GER
RAIS
1. IDENTIFICAÇÃ
ÃO DO PROCED
DIMENTO
P
Processo n.º 0204.4.8.001/2018
D
Designação: Prestação
P
de
e serviços na área de seg
guros.
2. OBJETO
O presente caderno de encargos
e
com
mpreende as cláusulas a incluir no coontrato a ce
elebrar na
sequência do
o procedimen
nto pré-cont ratual que te
em por obje
etivo a aquissição de contratos de
ordo com as cláusulas téécnicas definidas na Parte
e II.
seguro de aco
3. CONTRATO
O contrato é composto pe
elo respetivo
o clausulado contratual
c
e os seus anexxos.
O contrato a celebrar inte
egra ainda oss seguintes elementos:
e


ados pelo
Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargoos, identifica
orrente, desd
de que essees erros e omissões tenham sido exxpressamentte aceites
conco
pelo órgão
ó
compe
etente para a decisão de contratar;



Os essclarecimento
os e as retificcações relativos ao caderrno de encarrgos;



O pre
esente caderno de encarg
gos;



A pro
oposta adjudicada;



Os essclarecimento
os sobre a p roposta adju
udicada presttados pelo addjudicatário.

E
Em caso de divergência entre os d ocumentos referidos no
o parágrafo anterior, a respetiva
p
prevalência é determinada
a pela ordem
m pela qual aí
a são indicad
dos.
E
Em caso de divergência
a entre os documentoss referidos no segundoo (2) parágrafo e o
clausulado do
d contrato e seus aanexos, pre
evalecem oss primeiros, salvo qua
anto aos
a
ajustamentoss propostos de acordo ccom o dispo
osto no artig
go 99º do C
Código dos Contratos
C
P
Públicos e acceites pelo adjudicatário
a
o nos termos do dispostto no artigoo 101º desse
e mesmo
d
diploma legal.
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4. PRAZO
O contrato te
em o prazo de validade dee um ano, se
em prejuízo das apólices se prolonga
arem para
a
além da duração do mesm
mo, de acord
do com a datta de vencimento de cadaa uma.
5. GESTOR DO CO
ONTRATO
O contraente
e público é representad
do por um gestor do contrato, inndicado no respetivo
clausulado do
o contrato, co
om a função de acompan
nhar permanentemente o cumprimen
nto.
N
Nos termos do
d artigo 290
0º-A do CCP
P, são delega
ados no gesttor de contraato todos oss poderes
d
de direção e fiscalização que incu
umbem ao contraente
c
público, excceto em ma
atéria de
m
modificação, resolução ou revogação
o do contratto, sem prejuízo da facuuldade de se
e avocar,
a
anular, revogar ou substittuir qualquerr ato praticad
do no âmbito
o desta deleggação, de aco
ordo com
o disposto no
o artigo 49º do
d Código do
o Procedimen
nto Administrativo
6. OBRIGAÇÕES DO PRESTADO
OR DE SERVIÇ
ÇO
S
Sem prejuízo de outras obrigações prrevistas na le
egislação aplicável, no caaderno de en
ncargos e
suas especificcações técniccas decorrem
m para o presstador de serrviços as segguintes obrigações:


No decurso da execução do contrato, o adjudicatário
o, por sua i niciativa, não poderá
mios, coberturas e outras condições acordadas
a
efetuar qualquer alteração àss taxas, prém
o do indicado
o nos itens seguintes;
s
com o Município, com exceção



Só sã
ão permitidas alterações às taxas da
as apólices se estas resuultarem de disposição
d
legal,, de norma da
d ASF - Auto
oridade de Supervisão
S
de
e Seguros e Fundos de Pensões,
P
ou de
e particular agravamento
a
o dos riscos cobertos
c
e, neste caso, coom consentim
mento da
entidade adjudica
ante;



ará a atualizzação dos prémios,
p
em caso de allteração doss capitais
Apenas se aceita
o auto e das pessoas seguuras.
segurros, das masssas salariais,, de inclusão



Preva
alece sobre todas as Apó lices as cond
dições do cad
derno encarggos.

7. DEVER DE SIG
GILO
O adjudicatárrio deve gua
ardar sigilo ssobre toda a informação
o e documenntação técnica e não
té
écnica, com
mercial ou outra, relativva à Câmara
a Municipal de Palmelaa, de que possa
p
ter
conhecimento
o ao abrigo ou
o em relaçãão com a exe
ecução do contrato.

Proocesso n.º 0204.4.88.001/2018

3

A informação
o e a documentação cob
bertas pelo dever
d
de sigilo não podeem ser transmitidas a
te
erceiros, nem
m objeto de qualquer uso
o ou modo de
d aproveitam
mento que nnão o destino
o direta e
e
exclusivamen
nte à execuçã
ão do contratto.
E
Exclui-se do dever de sigilo prevvisto, a infformação e a documeentação que
e fossem
ccomprovadam
mente do dom
mínio público
o à data da respetiva
r
obttenção pelo prestador de
e serviços
o
ou que este seja legalme
ente obrigad
do a revelar, por força da lei, de pprocesso judicial ou a
p
pedido de auttoridades reg
guladoras ou
u outras entid
dades administrativas com
mpetentes.
8. PREÇO BASE
N
Nos termos do
d disposto na alínea a), d
do n.º 1, do art.º 47.º do
o Código doss Contratos Públicos,
P
o preço base do procedim
mento é de 33
35.200,00 EU
UR (Trezento
os e trinta cinnco mil e duzzentos
e
euros), dividid
do pelos seguintes lotes:
L
Lote I – 241.000,00€
Acidentess Trabalho
Multirrisco
os
L
Lote II - 55
5.500,00€
Acidentess Pessoais
Responsa
abilidade Civil Exploração
L
Lote III– 38.700,00€
el
Automove
Bens em Lesiang
9. PREÇO CONTR
RATUAL
P
Pela execuçã
ão de todas as prestaçõ
ões que consstituem o ob
bjeto do preesente contrato, bem
ccomo pelo cu
umprimento das demais obrigações constantes
c
do presente ccaderno de encargos,
e
a Câmara Mu
unicipal de Palmela
P
devee pagar ao adjudicatário
o o preço coonstante da proposta
a
adjudicada.
O preço refe
erido no nú
úmero anterrior inclui to
odos os cusstos, encarggos e despe
esas cuja
re
esponsabilida
ade esteja ex
xpressamentte atribuída à Câmara Mu
unicipal de Paalmela.
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10. CONDIÇÕES DE
D PAGAMENT
TO
A quantia de
evida pela Câ
âmara Municcipal será pa
aga no prazo de sessennta (60) diass, após a
re
eceção pela Câmara Mun
nicipal de Pallmela dos resspetivos Avisso/Recibo.
E
Em caso de discordância
a, por partee da Câmara
a Municipal de Palmela,, quanto aos valores
in
ndicados noss Aviso/Recib
bo, deve estta comunicar ao adjudic
catário, por eescrito, os respetivos
fu
undamentos,, ficando estte obrigado a prestar oss esclarecimentos necesssários ou prroceder à
e
emissão de novo Aviso/Re
ecibo corrigid
do.
D
Desde que devidamente emitidos e observado o disposto no primeiro ((1.º) parágra
afo deste
p
ponto, os recibos serão pa
agos, prefereencialmente através de transferênciaa bancária.
O pagamento
o será efetuado trimestraalmente para todos os contratos.
11. GARANTIA DE CUMPRIMENT
TO CONTRATU
UAL
P
Para garantir o exato e pontual
p
cump
primento dass obrigações,, a Câmara M
Municipal de Palmela,
e
exigirá ao adjjudicatário a prestação d e uma cauçã
ão no valor de
d 5% do conntrato.
N
No prazo de trinta (30) dias
d
a partir do cumprim
mento de tod
das as obrigaações contra
atuais por
p
parte do adju
udicatário, a entidade adjjudicante pro
omove a libe
eração da caaução a que se refere
o número antterior.
A demora na
a liberação da caução cconfere ao adjudicatário
o o direito dde exigir à entidade
a
adjudicante ju
uros sobre a importânciaa da caução,, calculados sobre o tem po decorrido
o desde o
d
dia seguinte ao
a termo do prazo referid
do no númerro anterior.
12. CESSÃO DA POSIÇÃO
O
CONT
TRATUAL
O adjudicatá
ário não pod
derá ceder a sua posição contratual ou quallquer dos direitos
d
e
o
obrigações de
ecorrentes do
o contrato, ssem autorizaçção da entidade adjudicaante.
P
Para efeitos de
d autorizaçã
ão prevista n o parágrafo anterior, dev
ve:


Ser apresentada
a
ação exigidaa ao adjudica
atário no
pelo cession
nário toda a documenta
prese
ente procedim
mento;



A en
ntidade adju
udicante aprreciar, desig
gnadamente,, se o cesssionário resspeita os
requisitos definido
os no n.º 2 d
do artigo 319
9.º do Código
o dos Contraatos Públicos.

Proocesso n.º 0204.4.88.001/2018

5

13. RESCISÃO DO CONTRATO
O incumprim
mento, por uma
u
das parrtes, dos de
everes resulttantes do coontrato conffere, nos
te
ermos geraiss de direito, à outra partee o direito de
e rescindir o contrato.
14. RESOLUÇÃO POR
P
PARTE DO
O ADJUDICANT
TE
S
Sem prejuízo de outros fu
undamentos de resolução previstos na
n lei, o incuumprimento por parte
d
do prestadorr de serviçoss, de forma grave ou reiterada, das obrigaçõess que lhe in
ncumbem
p
permite à en
ntidade adju
udicante pro ceder à ressolução do contrato,
c
deevendo para o efeito
trransmitir a sua
s decisão por escrito, nos termos previstos no 1º parágraffo do ponto 15 deste
ccaderno de encargos.
A resolução do
d contrato produz
p
efeito
os trinta (30) dias após a receção da rrespetiva nottificação.
A resolução do
d contrato não
n prejudicaa o exercício de responsa
abilidade civiil ou criminall por atos
o
ou faltas ocorrridos durantte a execuçã o do mesmo
o.
15. RESOLUÇÃO POR
P
PARTE DO
O ADJUDICATÁ
ÁRIO
S
Sem prejuízo de outros fundamentos
f
s previstos na
n lei, o incu
umprimento por parte da
a Câmara
M
Municipal, de
e forma gra
ave ou reiteerada, das obrigações que lhe inccumbem pe
ermite ao
a
adjudicatário proceder à resolução do
o contrato, devendo para
a o efeito traansmitir a sua
a decisão
p
por escrito, nos termos prrevistos no 1
1º parágrafo do ponto 15
5 deste caderrno de encarrgos.
C
Caso seja fu
undamentada
a, a resoluçãão do contrrato produz efeitos trintta (30) diass após a
re
eceção da re
espetiva notiificação, salvvo se o incum
mprimento se reporte a montantes em
e dívida
já
á vencidos e neste caso a entidade a djudicante cumpra as ob
brigações em
m atraso, no prazo
p
dos
trrinta (30) dia
as.
16. COMUNICAÇÕES E NOTIFIC
CAÇÕES
S
Sem prejuízo de poderem
m ser acordad
das outras re
egras às notificações e coomunicaçõess entre as
p
partes do con
ntrato, estass devem ser dirigidas, no
os termos do
o Código doos Contratos Públicos,
p
para o domicílio ou sede contratual
c
dee cada uma, identificadoss no contratoo.
Q
Qualquer alte
eração das in
nformações d
de contacto constantes do
d contrato ddeve ser com
municado
à outra parte.
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17. DATA EFEITO DA
D TRANSFER
RÊNCIA DE RIISCOS E CELE
EBRAÇÃO DE CONTRATOS
O
Os contratos de seguro te
erão início a 1 de maio de
e 2018.
18. AVALIAÇÃO, ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS S EGUROS
A
Após decisão
o de adjudica
ação, a med
diadora de seguros do
o Município
o encarregar-se-á de
im
mplementar a colocação dos seguros contratadoss.
19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A tudo o que não esteja especialment
e
te previsto aplica-se
a
o re
egime previst
sto no Decretto-Lei n.º
1
18/2008, de 29
2 de janeiro
o, na sua atu
ual redação e demais legislação.
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PART
TE II – CLÁU
USULAS TÉCNICAS
20. ELEMENTOS DA PROPOSTA
O concorrentte deverá ap
presentar a ssua proposta
a tendo em conta as esspecificaçõess técnicas
in
ndicadas, refferentes aos Lotes / Ram
mos nos ponto
os seguintes:
L
Lote I
onto 21
Acidentess Trabalho po
Multirrisco
os ponto 24
L
Lote II
onto 22
Acidentess Pessoais po
Responsa
abilidade Civil ponto 26
L
Lote III
el ponto 23
Automóve
Bens em Leasing pontto 25

DENTES TRABA
ALHO
21. RAMO – ACID

TRABALHADOR
RES QUE EXER
RCEM FUNÇÕE
ES PÚBLICAS
O Seguro de
d acidente
es de trabaalho comprreende a transferência
t
a da totalid
dade da
re
esponsabilida
ade do Município para a seguradora
a em caso de
e acidente d e trabalho de
d acordo
ccom a legisla
ação em vigo
or (Lei n.º 9
98/2009 e De
ecreto-Lei n..º 503/99 naa sua atual redação),
r
elativamente
e aos trabalh
hadores quee constem nas folhas de
e férias a foornecer men
nsalmente
re
p
pela Câmara, à seguradorra, consideraando:


me de salário
os anuais (14
4 meses): 12
2.435.577 eu
uros
Volum



Núme
ero de trabalhadores: 89
96

OUTRAS COND
DIÇÕES:


Derro
ogando o que
e de contrárrio se enconttra exarado nas
n condiçõees gerais, pre
evalecem
as dissposições do
o Decreto-Leii n.º 503/99 na sua atual redação.
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Ficam
m cobertos automaticameente, os risccos de desloc
cação e de eexercício da atividade
profisssional ao e no
n estrangei ro, incluindo
o ações de fo
ormação proffissional, porr períodos
até trrinta (30) dia
as, sem qualq
quer agravam
mento tarifárrio.



Em caso
c
de acid
dente ocorrid
do em território estrang
geiro, as deespesas aí efetuadas
e
relativvas à assistê
ência médicaa, medicame
entosa ou ho
ospitalar, bem
m como os encargos
refere
entes a transsportes ou reepatriamento
o ficarão a ca
argo da seguuradora.



Na apólice de accidentes de ttrabalho, tod
das as indem
mnizações prrocessadas ao
a abrigo
g
de IT’s, são paagas de acorrdo com o arrt.º 15.º e a rt.º 19.º do Decretodas garantias
Lei 503/99 (Salárrio ilíquido in
ncluindo os subsídios regulares/consstantes nas folhas
f
de
nte ao Municcípio de Palm
mela, uma vez que esta entidade asssegura o
fériass), diretamen
pagamento

do

salário

in
ntegral,

qu
uando

os

trabalhadorres

se

en
ncontram

porariamente incapacitado
os para o seu
u trabalho.
temp


Forne
ecer ao mun
nicípio caixass de 1º soccorros com o rácio de 1 caixa por cada 20
traba
alhadores pelo período do
o contrato.



A ind
dicação das clínicas/con
nsultórios, sedeadas em
m Palmela, ppara assistê
ência aos
sinisttrados de aciidentes de trabalho.



A indicação das fa
armácias sed
deadas em Palmela,
P
onde
e os sinistraddos de acide
entes de
alho, levan
ntem os m
medicamentoss referentess às prescrrições médiicas, em
traba
conse
equência de acidentes, ssem despesa
as cobradas diretamente pelas farmá
ácias, aos
sinisttrados.



A atu
ual apólice está coloccada na Com
mpanhia de
e Seguros F
Fidelidade e tem o
nº AT
T23980356
6

Estág
gios profiss
sionais
Seguro de acide
entes de traabalho para
a os trabalh
hadores em programas estágios
204-B/2013.
profisssionais de acordo com a portaria nº2
ende-se indiccação da taxxa comercial a aplicar a estes traballhadores, pa
ara futura
Prete
coloccação de aco
ordo com oss programas protocolados ente o muunicípio e o IEFP em
2017.
Sinisttralidade – Sem dados Seeguro novo
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22. RAMO – ACID
DENTES PESSO
OAIS
BOMBEIROS
P
Pretende-se seguro
s
de acidentes pesssoais sem franquia
f
em despesas dde tratamentto, e, em
conformidade
e com a reda
ação do artig o 23.º do De
ecreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, com
a
as alterações introduzidass pelo Decreeto-Lei n.º 24
49/2012, de 21 de novem
mbro e a Portaria n.º
1
123/2014, de
e 19 de junho
o.
DO QUADRO COMANDO E QUADRO ATIVVO
E
Este seguro abrange
a
todo o pessoal dos quadros de Comando e Ativo cconforme De
ecreto-Lei
n
n.º 247/2007
7, de 27 de ju
unho, republ icado pelo Decreto-Lei
D
n.º 248/2012,, de 21 de no
ovembro.

Co
orporações

Quadro
Comando

Ativo

Totais

V
Voluntários
de
e Palmela

3

74

77

V
Voluntários
de
e Pinhal Novvo

2

107

109

V
Voluntários
de
e Aguas de M
Moura

3

62

65

N total de elementoss
N.º

8

243

251

Dados a 22
2 Janeiro
COBERTURAS / CAPITAIS:


Morte
e 145 000,00
0€



Invalidez Permanente – 145 0
000,00€ (a);



amento – atéé 58 000,00€
€;
Despesas de trata



pacidade tem
mporária – su
ubsídio diário
o até 87,00€;
Incap



Despesas de fune
eral – até 2 5
500,00€.
e invalidez p
permanente não
n se aplica a maiores dde 75 anos.
a) A cobertura de

DO QUADRO RESERVA, QUADRO
U
HONRA
A, ÓRGÃOS SOCIAIS E ESC
COLA INFANT
TES E CADETES
S
E
Este seguro abrange
a
os órgãos sociaais e todo o pessoal inclluídos nos qquadros de Reserva
R
e
H
Honra, e os elementos
e
inccluídos na esscola de Infa
antis e Cadetes de acordoo com as fun
nções que
lh
he são atribu
uídas nos arrtigos 14º, 1
15º e 29º do
o Decreto-Le
ei n.º 247/20007, de 27 de
d junho,
re
epublicado pelo
p
Decreto--Lei n.º 248//2012, de 21 de novembrro.
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Co
orporações

Quadro
Q
R
Reserva

Ho
onra

Escola

Voluntários de
d Palmela

22

5

22

Voluntários de
d Pinhal No
ovo

28

20
2

18

Voluntários de
d Aguas de Moura

6

7

56

32
3

N.º total de
e elemento
os
(*) Executivo.

Órgããos
Sociaiss (*)

40

To
otais
49

166

82

122

25

28
8

156
1

Dados a 22 de Janeiro

COBERTURAS / CAPITAIS:


Morte
e 145 000,00
0€



Invalidez Permanente – 145 0
000,00€ (a);



amento – atéé 58 000,00€
€;
Despesas de trata



pacidade tem
mporária – su
ubsídio diário
o até 87,00€;
Incap



Despesas de fune
eral – até 2 5
500,00€.
d invalidez p
permanente não se aplica
a a maiores dde 75 anos.
a) A cobertura de

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
E
Estas condiç
ções aplicam-se às du
uas apólices
s
E
Em caso de acidente,
a
a asssistência cli nica será pre
estada na red
de convencioonada da seg
guradora,
salvo situaçõe
es de urgênccia, sem cusstos de desp
pesas de tratamento paraa o sinistrado, até ao
pital seguro para a cobeertura de De
espesas de Tratamento.
T
limite do cap
O sinistrado poderá
a
ainda optar pela
p
modalida
ade de reemb
bolso.
D
Derrogando
o o que em contrário see encontrar exarado na
as condiçõess gerais, estte seguro
d
deverá garantir as conseq
quências de aacidentes qu
ue se traduza
am em:


Roturras e/ou distensões muscculares, de ligamentos, articulações ee/ou tendõess;



Impla
antação, repa
aração ou su
ubstituição de
e próteses e//ou ortótesess;



Lesõe
es corporaiss, incluindo
o a morte, resultante de fumos,, asfixia, insolação,
afoga
amento e hip
potermia;



Lesõe
es corporais resultantes de cataclism
mo da nature
eza, tais com
mo ventos ciclónicos,
c
terram
motos, mare
emotos e outtros fenómen
nos análogos nos seus efe
feitos e ainda
a ação do
raio;
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Lesõe
es corporaiss resultantess de grevess, distúrbioss laborais, alteração de ordem
públicca, atos de terrorismo e ssabotagem;



Lesõe
es corporais em consequ
uência da prática de ativ
vidades despportivas no âmbito
â
da
coope
eração ou inttercooperaçõ
ões:



Lesõe
es corporais ocorridas n
no percurso de e para a cooperaçãão (apresenttar-se ao
serviçço) independ
dentemente d
do meio de transporte
t
uttilizado;



Despesas de transporte, inccluídas nas despesas
d
de
e tratamentoo, que obed
deçam às
postas pela natureza
n
da lesão;
condiições de cliniicamente imp



O sub
bsídio diário é pago no m
mínimo duran
nte 1 ano (vig
gência do coontrato).

OUTRAS COND
DIÇÕES:
E
Estas condiç
ções aplicam-se às du
uas apólices
s


Inclussão de pesso
oas com idad
de até 85 ano
os.



Atualização autom
mática dos caapitais segurros de acordo com o esttabelecido na
a Portaria
2014 de 19 de
d junho.
123/2



O seg
gurador conssiderará com
mo data efettiva de inclussão/exclusãoo de pessoass seguras
nesta
a apólice, a data de aadmissão/saída na corp
poração, inddependentem
mente de
qualq
quer desfasamento temp
poral de acordo com o nº1
n do artigoo 93.º do decreto-lei
n.º 72/2008.



Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
107,19%
%
20
0,55%
38,85%

UTENTES DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVVAS E RECREA
ATIVAS MUNICIPAIS
S
Seguro de Accidentes Pesssoais, sem nomes e sem
s
franquias em desppesas de tra
atamento,
p
para os utenttes das insta
alações desp
portivas, de acordo com o artigo 15..º do Decretto-Lei n.º
2
271/2009, de
e 1 de Outubro, e os artig
gos 14º e 16.º do Decretto-Lei n.º 10//2009, de 12
2 janeiro.
A
As instalaçõ
ões desporttivas para a
as quais se pretende este
e
contratto são as in
ndicadas
n
no anexo 3, onde se en
ncontram ta
ambém des
scritas as su
uas caracte
erísticas.
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COBERTURAS / CAPITAIS:


Morte
e – 27 385,00€ (a);



Invalidez Permanente – 27 38
85,00€ (b);



amento – atéé 4 382,00€;
Despesas de trata



eral – até 2 1
191,00€.
Despesas de fune
A
a menores
m
de 14
a
com o Decreto – LLei n.º 72/20
008 de 16
4 anos, de acordo
a) Aplica-se
d abril.
de
b) Não
N se aplica a maiores d
de 75 anos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
E
Em caso de acidente,
a
a asssistência cli nica será pre
estada na red
de convencioonada da seg
guradora,
salvo situaçõe
es de urgênccia, sem cusstos de desp
pesas de tratamento paraa o sinistrado, até ao
pital seguro para a cobeertura de De
espesas de Tratamento.
T
limite do cap
O sinistrado poderá
a
ainda optar pela
p
modalida
ade de reemb
bolso.
D
Derrogando
o o que em contrário see encontrar exarado na
as condiçõess gerais, estte seguro
d
deverá garantir as conseq
quências de aacidentes qu
ue se traduza
am em:


Roturras e/ou distensões muscculares, de ligamentos, articulações ee/ou tendõess;



Impla
antação, repa
aração ou su
ubstituição de
e próteses e//ou ortótesess;



Lesõe
es corporais, incluindo a morte, que resultem
r
de asfixia,
a
insolaação e afoga
amento;



Despesas de transporte, inccluídos nas despesas
d
de
e tratamentoo, que obed
deçam às
postas pela natureza
n
da lesão.
condiições de cliniicamente imp

OUTRAS COND
DIÇÕES:


Inclussão de pesso
oas com idad
de até 85 ano
os.



Em caso
c
de sinisstro, o tomad
dor do segu
uro enviará à seguradoraa, juntamentte com a
particcipação de sinistro, provaa em como o utente foi sinistrado duurante a utiliização do
espaçço e/ou insta
alação garan
ntida pela apólice. Tal pro
ova, sempre que possíve
el, deverá
ser feita
f
através da indicaçãão de quem
m prestou oss primeiros ssocorros no local de
sinistrro;
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Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
0%
0%
0%

MEXA-SE EM PALMELA
S
Seguro de acidentes
a
pe
essoais sem
m nomes e sem franquia, para os participa
antes no
P
Programa “Me
exa-se em Palmela”, de aacordo com o Decreto-Le
ei n.º 10/20009, de 12 jan
neiro.
A
Atividades: passeios
p
pe
edestres, paasseios de bicicleta diu
urnos e nooturnos, BTT, jogos
trradicionais, tiro com arcco, parede d
ga, taichi,
de escalada, freesbee, orientação, pilatos, yog
a
aeróbica, dan
nça, step, bod
dy pump, hid
droginástica,, peddy pape
er, zumba, giincanas, chi kung
COBERTURAS / CAPITAIS:


Morte
e – 27 385,00€ (a);



Invalidez Permanente – 27 38
85,00€ (b);



amento – atéé 4 382,00€;
Despesas de trata



eral – até 2 1
191,00€.
Despesas de fune
plica-se a me
enores de 14
4 anos, de accordo com o Decreto – LLei n.º 72/20
008 de 16
a) Ap
d abril.
de
b) Nã
ão se aplica a maiores dee 75 anos

C
Com base no
o ano em cu
urso, a estim
mativa do número
n
anua
al de particippantes é de
e 3200, o
n
número dos dias
d
de risco é de 74.
CONDIÇÕES ESPECIAIS:
E
Em caso de acidente,
a
a asssistência clin
nica será pre
estada na red
de convencioonada da seg
guradora,
salvo situaçõe
es de urgênccia, sem custtos de despesas de tratam
mento para o sinistrado, até ao
ara a cobertu
ura de Despe
esas de Trata
amento. O siinistrado pod
derá
limite do capital seguro pa
a
ainda optar pela
p
modalida
ade de reemb
bolso.
D
Derrogando
o o que em contrário see encontrar exarado na
as condiçõess gerais, estte seguro
d
deverá garantir as conseq
quências de aacidentes qu
ue se traduza
am em:


Roturras e/ou distensões muscculares, de ligamentos, articulações ee/ou tendõess;
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Impla
antação, repa
aração ou su
ubstituição de
e próteses e//ou ortótesess;



Lesõe
es corporais, incluindo a morte, que resultem
r
de asfixia,
a
insolaação e afoga
amento;



Despesas de transporte, inccluídas nas despesas
d
de
e tratamentoo, que obed
deçam às
postas pela natureza
n
da lesão.
condiições de cliniicamente imp

OUTRAS COND
DIÇÕES:


Inclussão de pesso
oas com idad
de até 85 ano
os



Em caso
c
de sinisstro, o tomad
dor do segu
uro enviará à seguradoraa, juntamentte com a
particcipação de sinistro, pro
ova em com
mo o utente foi sinistrrado durantte a sua
particcipação no programa.
p
Taal prova, sem
mpre que posssível, deveráá ser feita attravés da
indica
ação de quem
m prestou oss primeiros socorros no lo
ocal de sinisttro.



Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
0%
2 ,14%
15,55%

INICIATIVAS

AMBITO DES
SPORTIVO /CU
ULTURAL / RE
ECREATIVO

S
Seguro de acidentes
a
pe
essoais sem
m nomes e sem franq
quia, para os participantes nas
d
diversas ativid
dades Despo
ortivas / Cultturais e Recrreativas.
A
Atividades: Vistas
V
Guiada
as, Visitas dee Estudo, Co
onferencias cursos,
c
atelieers de Grafia antiga,
F
Férias no Musseu, Convívio
o Benjamins e dia mundia
al da criança
a.
COBERTURAS / CAPITAIS:


Morte
e – 27 385,00€ (a);



Invalidez Permanente – 27 38
85,00€ (b);



amento – atéé 4 382,00€;
Despesas de trata



eral – até 2 1
191,00€.
Despesas de fune
plica-se a me
enores de 14
4 anos, de accordo com o Decreto – LLei n.º 72/20
008 de 16
a) Ap
d abril.
de
b) Nã
ão se aplica a maiores dee 75 anos.

C
Com base no
o ano em cu
urso, a estim
mativa do número
n
anua
al de particippantes é de
e 1550, o
n
número dos dias
d
de risco é de 52.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS:
E
Em caso de acidente,
a
a asssistência clin
nica será pre
estada na red
de convencioonada da seg
guradora,
salvo situaçõe
es de urgênccia, sem custtos de despesas de tratam
mento para o sinistrado, até ao
ara a cobertu
ura de Despe
esas de Trata
amento. O siinistrado pod
derá
limite do capital seguro pa
a
ainda optar pela
p
modalida
ade de reemb
bolso.
D
Derrogando
o o que em contrário see encontrar exarado na
as condiçõess gerais, estte seguro
d
deverá garantir as conseq
quências de aacidentes qu
ue se traduza
am em:


Roturras e/ou distensões muscculares, de ligamentos, articulações ee/ou tendõess;



Impla
antação, repa
aração ou su
ubstituição de
e próteses e//ou ortótesess;



Lesõe
es corporais, incluindo a morte, que resultem
r
de asfixia,
a
insolaação e afoga
amento;



Despesas de transporte, inccluídas nas despesas
d
de
e tratamentoo, que obed
deçam às
postas pela natureza
n
da lesão.
condiições de cliniicamente imp

OUTRAS COND
DIÇÕES:


Inclussão de pesso
oas com idad
de até 85 ano
os



Em caso
c
de sinisstro, o tomad
dor do segu
uro enviará à seguradoraa, juntamentte com a
particcipação de sinistro, pro
ova em com
mo o utente foi sinistrrado durantte a sua
particcipação no programa.
p
Taal prova, sem
mpre que posssível, deveráá ser feita attravés da
indica
ação de quem
m prestou oss primeiros socorros no lo
ocal de sinisttro.



Seguro novo sem índices de ssinistralidade
e

TEEMPORÁRIOS - PROGRAMA
AS CONTRATO
O EMPREGO INSERÇÃO
Prretende-se Seguro
S
de Accidentes Pesssoais, sem franquias em
e despesass de tratame
ento para
oss trabalhadorres contratad
dos para dessempenhar diversas
d
funç
ções no Munnicípio de Pa
almela ao
ab
brigo de Con
ntratos de Em
mprego-Inserrção celebrados com o Instituto
I
de EEmprego e Formação
F
e Profissional (IEFP),
(
de accordo com a legislação em vigor
mio Total) porr pessoa parra os seguintes prazos;
Prretende-se Valores (Prém
A 30 dias
Até
D 31 a 90 diias
De
D 91 a 180 dias
De
d
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D 181 a 270
De
0 dias
D 271 a 365
De
5 dias

AIS
COBERTURAS / CAPITA

. Morrte – 75.000,00 €
. Inva
alidez permanente – 75 0
000,00€
. Desspesas de tra
atamento e R
Repatriamentto – 15.000,0
00€
. Inca
apacidade te
emporária – ssubsídio diário até 20,00€
€

CONDIÇÕ
ÕES ESPECIAIS
S
Em caso de acidentte, a assistêência clinica será prestada na redde convencio
onada da
urgência, sem
m custos de despesas dde tratamentto para o
seguradora, salvo situações de u
o, até ao limiite do capita l seguro parra a coberturra de Despessas de Tratamento. O
sinistrado
sinistrado
o poderá aind
da optar pelaa modalidade
e de reembolso.
Derrogando o que em
e contrário
o se encontra
ar exarado nas
n condiçõees gerais, estte seguro
arantir as con
nsequências de acidentes que se trad
duzam em:
deverá ga


Roturras e/ou distensões muscculares, de ligamentos, articulações ee/ou tendõess;



Impla
antação, repa
aração ou su
ubstituição de
e próteses e//ou ortótesess;



Lesõe
es corporais, incluindo a morte, que resultem
r
de asfixia,
a
insolaação e afoga
amento;



Despesas de transporte, inccluídas nas despesas
d
de
e tratamentoo, que obed
deçam às
postas pela natureza
n
da lesão.
condiições de cliniicamente imp
Índice
es de sinistra
alidade.
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
0%
0%
0%

No
ota: O valorr a apresenttar não fazz parte do preço
p
base uma
u
vez qu
ue o mesmo
o servira
de refe
erência ao município
m
n
nas colocações futuras
s dependen
ndo dos con
ntratos a
efetuarr com o IEF
FP.
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OCUPANTES DE
D VIATURAS
M
Modalidade: todos
t
os ocu
upantes (adm
mite-se a po
ossibilidade de
d estar inclluído na apó
ólice Auto
frrota).
COBERTURAS / CAPITAIS


Morte
e ou invalidez permanentte – 15 000,0
00€;



Despesas de trata
amento – atéé 1 500,00€;



eral – até 1 5
500,00€.
Despesas de fune

RELAÇÃO DAS VIATURAS
ca
Marc

Matrícula

Ano Fabrico
o

N.º Lug.

Cilindrada
a

Tipo
o

AUSTIN

LB-49-31

1967
7

3

21775

L. Merc.

TOYOTA

50-82-BM

1992
2

5

24446

L. Merc.

TOYOTA

34-64-BM

1992
2

5

24446

L. Merc.

TOYOTA

65-51-BX

1992
2

5

24446

L. Merc.

TOYOTA

65-52-BX

1992
2

5

24446

L. Merc.

TOYOTA

80-33-BU

1992
2

5

24446

L. Merc.

RENAULT

06-65-BZ

1992
2

2

18770

L. Merc.

TOYOTA

81-61-BU

1992
2

3

24446

L. Merc.

RENAULT CLIO
O

27-89-AQ

1992
2

5

11771

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

75-89-AI

1992
2

5

11771

L. Passg.

NISSAN TRADE
E

15-77-EM

1994
4

7

29553

L. Merc.

TOYOTA HIACE
E

21-97-EG

1994
4

9

24446

L. Merc.

NISSAN

17-33-EQ

1995

5

28226

L. Passg.

TOYOTA HILUX
X

55-89-GO

1996
6

5

24446

L. Merc.

TOYOTA HILUX
X

55-90-GO

1996
6

5

24446

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

56-20-LO

1998
8

5

24777

L. Merc.

RENAULT MEGA
ANE

35-19-LA

1998
8

5

13990

L. Passg.

NISSAN CABST
TAR

27-63-OB

1999
9

5

24446

L. Merc.

RENAULT CLIO
O

13-19-NP

1999
9

5

18770

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

13-21-NP

1999
9

5

18770

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

91-97-OI

1999
9

5

18770

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

92-10-OI

1999
9

5

18770

L. Passg.

TOYOTA HIAC
CE

07-77-NO

1999
9

9

24446

L. Passg.

TOYOTA HILUX
X

33-32-OE

1999
9

5

24446

L. Merc.

TOYOTA HILUX
X

33-41-OE

1999
9

5

24446

L. Merc.

MAN

60-48-SP

2001

31
1

68771

P. Passg.

RENAULT

52-33-SR

2001

5

11449

P. Passg.

RENAULT KANG
GOO

84-59-RC

2001

5

18770

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

87-25-SS

2001

5

18770

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

94-00-SM

2001

5

11449

L. Passg.

RENAULT MEGA
ANE

62-22-SM

2001

5

13990

L. Passg.

SCANIA

84-33-SG

2001

52
2

117005

P. Passg

TOYOTA HILUX
X

67-35-SR

2001

5

24446

L. Merc.
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Marc
ca

Matrícula

Ano Fabrico
o

TOYOTA HILUX
X

67-40-SR

2001

5

24446

L. Merc.

TOYOTA OPTIM
MO

22-51-RX

2001

26
6

41004

P. Passg

AUDI A4

94-07-VG

2003
3

5

24996

L. Passg

RENAULT MAST
TER

75-28-VT

2003
3

9

28000

P. Passg

RENAULT MAST
TER

73-64-VT

2003
3

16
6

24663

P. Passg

RENAULT MAST
TER

73-65-VT

2003
3

16
6

24663

P. Passg

RENAULT MAST
TER

73-66-VT

2003
3

16
6

24663

P. Passg

RENAULT MEGA
ANE

86-94-VO

2003
3

5

13990

P. Passg

FORD FIESTA

90-46-ZE

2004
4

5

12442

L. Passg.

FORD FIESTA

90-47-ZE

2004
4

5

12442

L. Passg.

FORD FIESTA

90-48-ZE

2004
4

5

12442

L. Passg.

FORD FIESTA

90-49-ZE

2004
4

5

12442

L. Passg.

FORD TRANSIT
T

31-76-XD

2004
4

6

24002

L. Merc.

IVECO

10-14-ZF

2004
4

9

28000

L. Merc.

IVECO

10-15-ZF

2004
4

9

28000

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-78-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-79-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-83-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-85-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-87-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

MITSUBISHI L2
200

63-92-XB

2004
4

5

24777

L. Merc.

NISSAN

56-85-ZC

2004
4

5

24888

L. Merc.

NISSAN

56-86-ZC

2004
4

5

24888

L. Merc.

NISSAN

56-97-ZC

2004
4

5

24888

L. Merc.

RENAULT KANG
GOO

70-96-ZD

2004
4

5

11449

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

70-98-ZD

2004
4

5

11449

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

71-04-ZD

2004
4

5

11449

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

71-07-ZD

2004
4

5

11449

L. Passg.

RENAULT MAST
TER

70-89-VX

2004
4

9

28000

L. Passg.

FORD RANGER
R

37-AV-61

2005

5

25000

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

25-AZ-25

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

25-AZ-28

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

25-AZ-29

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

84-AV-53

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

84-AV-55

2005

6

24002

L. Merc.

IVECO

34-13-ZO

2005

7

28000

P. Soc.

IVECO

74-44-ZS

2005

9

22886

L. Passg.

IVECO

74-45-ZS

2005

9

22886

L. Passg.

IVECO

80-54-ZR

2005

9

22886

L. Passg.

IVECO

80-56-ZR

2005

9

22886

L. Passg.

IVECO

99-39-ZU

2005

9

22886

L. Passg.

FORD TRANSIT
T

40-BA-20

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

40-BA-21

2005

6

24002

L. Merc.

FORD TRANSIT
T

46-BF-25

2006
6

5

12445

L. Passg.

FORD TRANSIT
T

46-BF-26

2006
6

5

12445

L. Passg.

OPEL COMBO TOUR
T

13-BG-09

2006
6

5

12448

L. Passg.

OPEL COMBO TOUR
T

12-BH-02

2006
6

5

12448

L. Passg.

OPEL COMBO TOUR
T

11-BH-80

2006
6

5

12448

L. Passg.
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N.º Lug.

Cilindrada
a

Tipo
o

19

Marc
ca

Matrícula

Ano Fabrico
o

OPEL COMBO TOUR
T

11-BH-84

2006
6

5

12448

L. Passg.

OPEL COMBO TOUR
T

11-BH-87

2006
6

5

12448

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

23-37-UO

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

23-38-UO

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

06-96-UX

2003
3

5

11449

L. Passg.

NISSAN PRIMA
ASTAR 1.9

27-CC-29

2006
6

9

18770

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

06-28-VS

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

06-63-VS

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

07-37-VS

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

07-50-VS

2003
3

5

11449

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

07-51-VS

2003
3

5

11449

L. Passg.

MITSUBISHI CA
ANTER

90-FT-07

2008
8

7

29777

L. Passg.

VOLVO B12B

04-IB-63

2009
9

57
7

121330

P. Passg.

RENAULT CLIO
O

55-IE-61

2009
9

5

14661

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

55-IE-65

2009
9

5

14661

L. Passg.

RENAULT CLIO
O

77-IE-45

2009
9

5

14661

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

96-IJ-74

2009
9

5

14998

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO

96-IJ-78

2009
9

5

14998

L. Passg.

RENAULT KANG
GOO
VOLKSWAGEN
Sharan 2.0Tdi

96-IJ-79

2009
9

5

14998

L. Passg.

C
CITROEN C4 1.6
6 Hdi
M
MERCEDEZ-BEN
NZ VCL
N
Novo Vito Toure
er pro longo
11
11/34
W
WOLKSAGEN



N.º Lug.

Cilindrada
a

Tipo
o

78-GJ-48

2008
8

7

19668

L. Passg.

48-MR-98

2012
2

5

15660

L. Passg

53-QV-76

2016
6

9

15998

L. Passg

35-NJ-90

2012
2

5

19668

L. Passg

Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
0%
0%
0%

23. RAMO – SEGU
URO AUTOMÓV
VEL
O seguro do ramo autom
móvel, abran
nge em caso
o de sinistro
o os danos m
materiais e corporais
p
provocados a terceiros bem como oss danos matteriais próprios de acorddo com as co
oberturas
ccontratadas, com
c
viaturass e outros veeículos da Câmara.
P
Pretende-se uma
u
apólice de frota quee inclua a tota
alidade das viaturas
v
do M
Município.
In
ndependente
emente das condições
c
de
e pagamento
o as cartas verdes são em
mitidas por um
u ano.
P
Pretende-se também
t
que
e fiquem garaantidos os siinistros ocorridos entre vviaturas do segurado,
s
n
não podendo a franquia ser
s superior a 2% do valo
or venal da viatura
v
sinistrrada.
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A
As viaturas a segurar e as cobertu
uras pretend
didas são ass que constaam do anexo 1 ao
p
presente docu
umento.


Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
34,08%
48
8,03%
82,87%

URO MULTIRR
RISCOS
24. RAMO – SEGU

COBERTURAS:


Incên
ndio, queda de
d raio ou exxplosão;



Temp
pestades;



Inund
dações;



Aluim
mentos de terrras;



Dano
os por água;



Qued
da de aeronaves;



Pesqu
uisa de avarias;



Furto
o ou roubo;



Risco
os elétricos

(a
a);



Bens ao ar livre

(b
b);



ulos terrestre
es, incluindo
o os provocaados por veículos do
Choque ou impacto de veícu
segurrado;



Choque ou impaccto de objeto
os sólidos;



olição e remo
oção e limpeeza de escom
mbros;
Demo



Queb
bra de vidros e espelhos;



Queb
bra ou Queda
a de Antenass;



Derra
ame de sistem
mas de proteeção contra incêndios;
i



Bens de terceiros (c);



ame acidenta
al de óleo;
Derra



Dano
os ao Imóvel por furto ou
u roubo;
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Atos de vandalism
mo, malicioso
os ou de sabotagem;



es Tumultos e Alteraçõess de Ordem Pública;
P
Greve



Respo
onsabilidade Civil – Proprrietário;
(a) e (b) Pretende-sse esta coberturra para os valore
es devidamente
e indicados na lisstagem dos ediffícios
(c) Oss bens de terceirros serão objetoo de informação
o caso a caso à Seguradora.

OBJETO SEGURO:


Edifíccios e outrass construçõees, incluindo benfeitorias, bem comoo respetivos recheios,
conte
eúdos ou equipamentos que façam parte integrrante do pattrimónio imo
obiliário e
mobiliário do Mun
nicípio de Pallmela;



m incluídos na
n definição acima todoss os bens de
esde que se tratem de utensílios,
u
Ficam
máqu
uinas, materrial de expo
osição e equipamento fixo,
f
móvel ou portátil,, mesmo
quand
do em deslocação em qu
ualquer lugarr;



Bens de terceiross sob custód
dia, cuidado ou controle
e do Municíppio, incluindo
o objetos
onsignação, desde que o segurado
o informe
e/ou bens para exposição, vvenda ou co
amente os bens e respettivos valores e o local ond
de se enconttram.
previa

LIMITES DE INDEMINIZAÇÃ
N
ÃO – SUB. – L
LIMITES
F
Ficam expresssamente acordados os sseguintes lim
mites de indemnização, (eem euros) po
or sinistro
e anuidade, ocorrido ao abrigo
a
de cad
da um dos seguintes risc
cos:


peza, demoliçção e remoçãão escombro
os
Limp

€ 150.000



Dano
os ao Imóvell por furto ou
u roubo

€ 50.000



Derrame acidental de óleo

€ 25.000



quisa de avarrias
Pesq

€ 25.000



Queb
bra ou queda
a acidental d
de vidros, paiinéis e anten
nas

€ 25.000



Benss de terceiross

€ 150.000



Dano
os em transp
porte terrestrre de bens in
ncluindo Eq. Eletrónico € 150.000



Benss ao ar livre



Expo
osições Temporárias

€ 50.000
€ 1150.000

INDEMNIZAÇÃ
ÃO NA BASE DO VALOR DE S
SUBSTITUIÇÃ
ÃO EM NOVO
F
Fica acordado que em caso
c
de sini stro com oss bens (rech
heio, conteúúdo ou equip
pamento)
seguros por esta
e
apólice, a base sobrre a qual se calculará
c
a quantia
q
indem
mnizável, serrá o valor
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e
em novo, no dia imediata
amente anterrior ao sinistro, de bens da
d mesma qqualidade ou tipo, não
p
podendo o va
alor ser superior ao valor seguro.
OUTRAS COND
DIÇÕES:
P
Para reclamaçções de prejuízos até 1.0
000,00 euross, antes de aplicação da ffranquia contratual, a
seguradora prescinde do processo de peritagem e aceita proce
essar as indeemnizações com
c
base
n
na apresentaçção de um dos seguintess documentos:


Cópia
a do orçamen
nto de reparaação, em casso de perda parcial;



Em caso
c
de perd
da total, cóp
pia do recibo
o de aquisiçã
ão do bem à data da co
ompra ou
cópia
a do recibo de
d substituiçãão ou fatura pró-forma, ou cópia da ficha de imo
obilizado,
onde conste a descrição e o vvalor do bem
m.

P
Para reclamações de prejjuízos superiiores a 1.000
0,00 euros e sempre quee o Município tome a
in
niciativa de o solicitar, por
p dificuldad
de em obterr os docume
entos necesssários à quan
ntificação
d
das perdas, a segurado
ora comprom
mete-se a efetuar toda
as as diligêências necesssárias à
a
apresentação
o de uma pro
oposta de ind
demnização, devidamente
e justificada.
In
ndependente
emente do valor
v
da recclamação, a seguradora incluirá sem
mpre no mo
ontante a
in
ndemnizar, o correspond
dente valor de IVA, qu
uando este for
f efetivam
mente suporttado pelo
M
Município, nã
ão podendo invocar paraa tal, a entrrega dos orig
ginais dos reecibos, quan
ndo estes
fo
orem emitido
os à ordem do Município
o, uma vez que
q por lei, está vedadaa a estas entidades a
d
dedução do im
mposto em causa.
c
A lista dos edifícios e respetivos vvalores a se
egurar consstam do an
nexo 2 ao presente
d
documento.
FRANQUIA
A franquia co
ontratual não
o é oponíve l aos terceirros lesados. Assim, a seeguradora em
mitirá um
re
ecibo de reembolso de frranquia, ao M
Município, a qual
q
providenciará o seu pagamento..
F
Fica a cargo do
d segurado uma franqu
uia de 10% do
d valor dos prejuízos, em
m que o valo
or mínimo
n
não pode excceder os 200,,00€ e o máxximo os 3 50
00,00€


Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
3,26%
1 ,54%
1,87%
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25. RAMO – BENS
S EM LEASING
G
ÂMBITO DA COBERTURA
O
O pre
esente contrrato de segu
uro tem por objeto a co
obertura dos danos direttamente cau
usados às
máqu
uinas e equ
uipamentos identificadoss nestas Co
ondições Parrticulares, e que serão
o adiante
desig
gnados por bens seguro
os, pela occorrência de um sinistro fortuito, súbito e im
mprevisto,
garan
ntido pelas coberturas também
t
ind
dicadas nestas Condiçõe
es Particularres, que obrriguem a
reparrações ou substituições, mesmo
m
parciiais.
o são válidaas durante o período e no local mencionado
os nestas
As garantias desste contrato
Condições Particu
ulares, uma vez
v concluídaa a instalação
o inicial dos bens seguross durante:
a
a) a sua mo
ontagem e desmontagem
m e enquanto
o estiverem a trabalhar ou em repouso e, se
desmonta
ados para lim
mpeza ou revvisão, também
m durante ta
ais operaçõess;
b
b) o seu tran
nsporte por via
v terrestre,, incluindo ass operações de carga e ddescarga.

COBE
BERTURAS
Nos ttermos e con
ndições desta
a apólice de sseguro estão
o cobertos, entre outros, os seguintess riscos:
a
a) Incêndio,, ação mecân
nica de qued a de raio e explosão;
e
b
b) Tempesta
ades;
cc) Inundaçõ
ões;
d
d) Aluimento
o de Terras;
e
e) Danos po
or Agua;
f))

Queda de
e Aeronaves;;

g
g) Impacto de
d Veículos Terrestes
T
ou de Animais;;
h
h) Impacto de
d Objetos Sólidos;
S
i))

Choque, colisão,
c
capo
otamento ou ocorrências similares, qu
ueda em valaas, queda ou
u impacto
de objeto
os;

j))

Erros de manobra e im
mperícia;

kk) Fenómen
nos Sísmicos;
l))

Furto ou Roubo;

m
m) Greves, tumultos e alterações da ordem publicca;
n
n) Atos de vandalismo,
v
maliciosos
m
ou
u de sabotag
gem;
o
o) Danos du
urante o transporte;
p
p) Demolição e remoção
o de escombrros;
q
q) Fenómen
nos Sísmicos;
r))

Responsa
abilidade Civiil Laboração;;
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BENS
NS SEGUROS
S
Ma
atrícula / N.º
N Série

Marca e Mo
odelo

A
Ano

Valor
V
Seguro
S

Sem Matriicula

Case CX 35
3 B

22017

43.911,00€

10-TL-1
12

C
Case SR 210 HFCP

22017

65.805,00€
109.716,00€

Com direitos ressalvados ao Banco
B
Santan
nder Totta, SA
S

ANQUIA
FRAN
10,00
0% do valor do prejuízos, com mínim
mo de 250,00€ e máximo de 1.500,00€
0€

PONSABILIDADE EXTRA-CO
ONTRATUAL DA
A AUTARQUIA
A
26. RAMO – RESP

ÂMBITO DA COBERTURA
O
F
Fica convenccionado e acceite por am
mbas as parrtes que as condições ggerais se co
onsideram
d
derrogadas, em
e tudo o qu
ue for contráário ao dispossto nos pontos seguintess.
P
Pelo presentte contrato ficam garaantidos, até
é aos limites fixados, o pagame
ento das
in
ndemnizaçõe
es que, ao abrigo da llegislação em vigor, se
ejam exigíveeis ao segurrado, em
cconsequência
a de danos decorrentes d
de lesões corrporais e/ou materiais caausadas a terceiros, e
esultante da
a atividade do segurado
o, entenden
ndo-se pela atividade ass suas atrib
buições e
re
ccompetênciass legalmente
e definidas n
na Lei n.º 75/2013 de 12 de Seteembro, na sua
s
atual
edação, e de
emais legislaçção.
re
A título enuncciativo, o pre
esente contraato de segurro garante o pagamento das indemnizações a
te
erceiros, resu
ultantes das responsabili dades deriva
adas:
a) Dos atos,
a
erros ou omissões d
do segurado;;
b) Dos trabalhadore
t
s do Municíp
pio no exercíccio das suas funções;
c) Dos agentes
a
depe
endentes e/o
ou requisitad
dos pelo mun
nicípio, ao abbrigo da legisslação em
vigor;
móveis, proprriedade do M
Município;
d) De im
e) Da execução
e
de
e trabalhos de constrrução, ampliação, renov
ovação, consservação,
manu
utenção ou re
eparação;
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f)

De máquinas
m
em laboração;

g) De qu
ueda de telh
has, árvores, andaimes ou
o quaisquer estruturas eem resultado
o de ação
de elementos
e
naturais, dessde que em
m consequên
ncia de açõões ou omisssões do
Municcípio;
h) De anúncios
a
ou outros paiinéis, antenas, parcóme
etros, postee de ilumina
ação, de
sinalização, de se
emáforos, qu e sejam prop
priedade do Município ouu por ele exp
plorado;
i)

ueda de matteriais das viaaturas do Mu
unicípio quan
ndo em circuulação, desde
e que não
De qu
coberrto pela R. Civil automóve
vel;

j)

De accidentes causados por, ssinalização de
eficiente, ou retirada porr terceiros ou
u ação de
eleme
entos natura
ais, nas vias p
públicas, mu
unicipais e arruamentos nnomeadamen
nte:
 Transito;
T
 Obras
O
realiza
adas pelo M
Município in
ncluindo a montagem e desmonta
agem de
andaimes e outras estrutu
uras amovíve
eis;
D
e Corte de árvorees.
 Derrube
Esta cobertura te
em um sub-liimite de 50 000,00€
0
por sinistro e annuidade

a
cau
usados por deficiências no estado das vias púúblicas, mun
nicipais e
k) De acidentes
arrua
amentos, porr falta de sin
nalização, sin
nalização defficiente, ou rretirada por terceiros
ou po
or ação de ellementos natturais;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 50 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
l)

Do armazename
a
ento, utilizaçção, transpo
orte e lança
amento de fogo de artifício
a
e
fogue
etes, durante
e feiras e fesstas cuja resp
ponsabilidade
e seja imputáável ao Município;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 50 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade

m) De da
anos causado
os pela interrrupção fortuita da distrib
buição de águua da rede pública;
p
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 50 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
n) De in
nundações de
esde que deccorrentes de ações ou om
missões da M
Município;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 50 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
o) Da ab
bertura de va
alas em obraas da responsabilidade da
a Município;
p) De da
anos causado
os a condutaas ou instalaçções subterrâ
âneas;
q) De da
anos causado
os a cabos e instalações aéreas;
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r)

De danos
d
a imó
óveis de tercceiros, vizinh
hos das obrras desde qque na sequ
uência de
traba
alhos realizad
dos por piqueetes de urgência;

s) Da quebra,
q
levan
ntamento dee tampas, caixas
c
de vissita e sumiddouros das redes de
sanea
amento e de águas;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 50 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
t)

Da exploração
e
de lixeiras, aterros sa
anitários e sistemas dde recolha de lixo,
nome
eadamente operações
o
dee recolha, carrga e descarg
ga de contenntores do lixo
o;

u) De da
anos causado
os por conteentores de re
esíduos sólido
os;
v) Da organização,
o
promoção e realização
o de conferê
ências, reunniões, atos culturais,
recreativos, despo
ortivos, feiraas, festas e mercados,
m
incluindo a uttilização de estruturas
e
amovvíveis;
w) Da exxploração e gestão de eescolas, infan
ntários e crec
ches, casa dda juventude
e, centros
recurrsos para a ju
uventude, ceentros de dia, cinemas e outros espaçços culturais;;
x) Da exxploração de
e mercados in
ncluindo câm
maras frigoríficas;
y) De de
eficientes co
ondições de instalação e manutenção
o dos equipaamentos dessportivos,
confo
orme artigo 11º do Decrreto-lei n.º 100/2003 de
e 23 de Maioo, com as alterações
a
introd
duzidas pelo Decreto-lei n.º 82/2004
4 de 14 de Abril
A
e Portarria n.º 1049/2004 de
19 de
e Agosto. I)
Esta garantia tem
m o sublimitee de indemn
nização máximo previsto na lei, por sinistro e
dade;
anuid
z) Da deficiente
d
instalação, m
manutenção dos espaços de jogo e recreio, respetivo
equip
pamento, superfícies dee impacte e mobiliário urbano confforme artigo
o 31º do
Decre
eto-Lei n.º 203/2015 de 17 de Setem
mbro. II)
Esta garantia tem
m um sublimiite de indemnização máx
xima previstoo na lei, por sinistro e
dade.
anuid
aa) De deficiências
d
na instalaçãão e manuttenção de funcionamennto dos reccintos de
espettáculos e de divertimentto público, de
d acordo co
om o dispostto no Decretto-Lei n.º
309/2
2002 de 16 de
d Dezembro
o, Decreto-Le
ei n.º 141/20
009 de 16 Juunho e 268/2
209 de 29
de Se
etembro, co
om as altera ções introdu
uzidas pelo Decreto-Lei n.º 204/201
12 de 29
Agostto.
bb) Da exxploração de
e sistemas dee esgotos;
cc) Da exxploração de
e ETAR’S;
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dd) Corte
e e abate de
e árvores qu
uando efetua
adas por trab
balhadores ddo segurado e queda
acide
ental de arvores, desde q ue decorrenttes da ação ou
o omissão ddo Município;
ee) Por uso
u e/ou utilização de im
móveis, installações ou de
epósito por pparte do segurado na
sua qualidade
q
de inquilino ou usufrutuário
o;
ff) Por operações de cargas, descargas e transporrte de matteriais, prod
dutos ou
pamentos quando inerenttes à atividad
de do segura
ado;
equip
gg) Por intoxicação alimentar p
provocada por alimenttos e/ou beebidas servidas nos
ões de resta
auração gerid
das pelo seggurado e noss eventos
refeittórios escolares, instalaçõ
prom
movidos pelo segurado;
hh) Em co
onsequência de incêndio
os e/ou explo
osão ocorrida
a nas instalaçções do segu
urado;
ii) Da propriedade,
p
p
zonnas verdes, espaços
manutençãão e conserrvação de parques,
ajardinados e zon
nas arborizad
das;
o de parquess de estacion
namento,
jj) Da exxploração, utilização, maanutenção e conservação
garag
gens, oficinass, estaleiros (considerand
do-se como terceiros os utentes de quaisquer
q
desta
as instalações, quer ssejam ou não funcion
nários do tomador) e postos
abasttecedores de
e combustíveeis, na qualidade de proprietário inquiilino ou usufrrutuário;
kk) Em bens
b
ou obje
etos de terceeiros que estejam confia
ados, alugaddos ou arrendados ao
segurrado pela guarda, utilizaçção, trabalho
o ou outro fim
m;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 75 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
ll)

Dos danos causa
ados por polu
uição, contam
minação de solo, das águuas ou da attmosfera,
em co
onsequência de um acon
ntecimento im
mprevisto, sú
úbito e não inntencional de
ecorrente
da attividade do Segurado,
S
in
ncluindo o cu
usto de remoção, neutraalização, anu
ulação ou
limpe
eza das subsstâncias de p
poluição ou contaminaçã
ão. Ficam taambém garantidos os
danoss resultantess da aplicaçãão de produto
os de acordo
o com o Decrreto-Lei n.º 173/2005
de 17
7 Outubro na
a sua redação
o atual;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 75 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade

mm) As indemnizações que por d
decisão judic
cial sejam devidas pelo S
Segurado aos
s lesados
u, seus herd
deiros, por d
danos não patrimoniais
p
decorrentes de lesões corporais
e, ou
sofrid
das em conse
equência de
e acidente;
Esta cobertura
c
tem um sub-lim
mite de 75 000,00€
0
por sinistro
s
e anuuidade
I) A re
elação das insstalações desp
portivas e suass característica
as constam doo anexo 3;
II) Re
elação dos parrques infantis e outros espaços de jogo e recreio constaam do anexo 4.
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OUTRAS COND
DIÇÕES:
F
Fica conven
ncionado e aceite po
or ambas as partes que as co
ondições ge
erais se
c
consideram derrogada
as, em tud
do o que for contrá
ário ao dissposto nos pontos
a
anteriores.
REGULAÇÃO DE
D SINISTROS
S
O
Os sinistros ocorridos,
o
ressultantes do enunciado nas
n alíneas do
d terceiro paarágrafo do Ponto 26
ccuja responsa
abilidade sejja do Municcípio, são asssumidos, sem exclusõess, exceto qu
uando for
p
provado pela seguradora que o sinistrro foi causad
do por negligência grosseeira do segurado;
S
Sempre que seja particip
pado pelo to
omador do seguro ou reclamado
r
ppelo terceiro//lesado a
o
ocorrência de
e um sinistro a seguradorra deve:


Realizzar as peritagens no prazzo de quinze
e (15) dias ap
pós a recepçção da participação se
tal tivver lugar;



Decid
dir da assun
nção da resp
ponsabilidade
e no prazo de trinta (330) dias a contar
c
da
perita
agem, inform
mando o tom ador e o tercceiro/lesado, por escrito;



Os prazos
p
previsstos nos iteens anteriore
es suspende
em-se nas ssituações em
m que a
segurradora se en
ncontre a levvar a cabo uma
u
investigação por suuspeita funda
amentada
de fra
aude;



Serão
o pagos ao lesado, os prrejuízos resu
ultantes de paralisações
p
e percas ind
diretas de
qualq
quer natureza
a devidamen
nte comprova
ados;



Nos sinistros
s
recu
usados pela seguradora, fica esta ob
brigada a enttregar ao tom
mador do
segurro a fundame
entação técn
nico - jurídica
a da recusa.



As co
omunicações e/ou notificcações sobre a conclusão
o de sinistro deverão serr dirigidas
ao to
omador do se
eguro e não ao lesado, exceto
e
se a participação
p
dde sinistro te
enha sido
efetuada diretame
ente pelo lessado.

FRANQUIA
A franquia co
ontratual não
o é oponíve l aos terceirros lesados. Assim, a seeguradora em
mitirá um
re
ecibo de reembolso de frranquia, ao M
Município, a qual
q
providenciará o seu pagamento..
F
Fica a cargo do
d segurado uma franqu
uia de 10% do
d valor dos prejuízos, em
m que o valo
or mínimo
n
não pode excceder os 150,,00€ e o máxximo os 1 50
00,00€

Proocesso n.º 0204.4.88.001/2018

29

TAXA DE AJUS
STE
N
Não pode ser aplicada tax
xa de ajuste
CAPITAL SEGU
URO
U
Um milhão de
e euros (1.00
00.000,00€),, por anuidad
de e por sinisstro.
O valor do orçamento anu
ual do municcípio para o ano
a de 2018 é de 49.2588.864€.


Índice
es de sinistra
alidade
Tax
xa de Sinistraalidade P/ an
no %
2015
2
2016
2017
159,68%
%
19
93,54%
35,64%
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ANEXO 3 – EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Instalação

Morada

Modalidade
Praticada

N.º
médio de
utentes/
dia

Acompanha
mento
técnico
prestado

Sistema
de
controlo
de
entradas

N.º de
balizas

N.º de tabelas

Pista de Bmx

Forninho, Poceirão

Bmx

20 Não

Não

Não

Não

Polidesportivo

Bairro Alentejano

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Polidesportivo

Cascalheira, Pinhal Novo

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Polidesportivo

Batudes, Venda do Alcaide

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

2 Fixas

Polidesportivo

Terra do Pão, Palmela

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Polidesportivo

Padre Nabeto Aires

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Polidesportivo

25 de Abril, Pinhal Novo

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

2 Fixas

Polidesportivo

Bairro da Cooperativa
Pinhal Novo

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

2 Fixas

Polidesportivo

Poceirão

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Campo de jogos - EB de Cajados

Várias

Professores e
50 Auxiliares

Sim

Não

Não

Campo de Jogos

EB Salgueiro Maia

Várias

Professores e
400 Auxiliares

Sim

Não

Não

Campo de Jogos

EB Zeca Afonso

Várias

Professores e
400 Auxiliares

Sim

2 Fixas

4 Fixas

Campo de Jogos

EB Alberto Valente

Várias

Professores e
400 Auxiliares

Sim

2 Fixas

2 Fixas

Polidesportivo

Rua 25 Abril ( Junto Escola)
Lagoinha

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Polidesportivo

Largo Jose Maria dos
Santos

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

2 Fixas

Polidesportivo

Rua Ferreira Lopes (junto
GNR –P.Novo)

Várias

20 Não

Não

2 Fixas

Não

Campo de Jogos

EB António Santos Jorge –
Pinhal Novo

Várias

Professores e
100 auxiliares

Sim

Não

Não

Campo de Jogos

EB Lagoa da Palha

Várias

Professores e
20 auxiliares

Sim

2 Fixas

Não

Várias

Professores e
20 auxiliares

Sim

2 Fixas

Campo de Jogos

EB da Palhota

Fixa

ANEX
XO 4 – ESPAÇ
ÇOS DE JOGO
O/RECREIO E OUTROS ESP
PAÇOS DESPO
ORTIVOS
Designação
D

Localizaç
ção

Descriçã
ão dos aparelh
hos existente

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Nº1 de Brejos do Assa

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Algeruz Lau

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Batudes

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Olho
os de Agua 1

1 Equipam
mento Multifunciional+2 Escorreegas

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Olho
os de Agua 2

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica António Matos
Fortuna
a (Quinta do Anjjo)

2 Equipam
mento Multifunciional+ 2 Escorreegas

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Caba
anas

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Águas de
d Moura

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga;

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Cajados (Nova)

2 Balizas Fixas
F
(Já Incluíd
do No Anexo I) + Equipamento
o Multifuncional+
+
escorrega + 2 molas + roda
a giratória

Espaço
o de Jogo e Reccreio

EB Jossé Saramago - Poceirão
P

1 Equipam
mento Multifunciional; Traves Dee Equilíbrio; 1 Equipamento
E
de
e
Rodar; 1 Equipamento de Trepar;
T
1 escorre
rega, 1 casinha,

Espaço
o de Jogo e Reccreio

JI Lago
oa do Calvo

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica António Santos Jorge
(Pinhal Novo)

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Alberto Valente Pinhall
Novo)

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Salgueirro Maia (Pinha l
Novo)

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Zeca Afonso (Pinhal
Novo)

1 Equipam
mento Multifunciional+ Escorregga
2 Equipam
mentos Multifunc
cionais, + 2 banncos + 2 Escorregas
1 Casinha; 3 Molas; 2 Equipamento Multtifunções; Equip
pamento de
Trepar+ 2 Escorregas
E
1 Escorreg
ga; 2 Molas;
1 Equipam
mento Multifunçõ
ões; 1 rede de ttrepar; 2 balizass fixas+ Escorre
ega
2 Balizas Fixas
F
(Já Incluíd
do No Anexo I), 1 pirâmide de rede, 2 baloiçoss, 1
casinha, 1 mola,
m
2 equipam
mentos multifunccionais+ 2 Escorregas + 2 mola
as

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Palho
ota

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Vale da Vila

1 Equipam
mento Multifunciional; 3 Mola+ EEscorrega

Espaço
o de Jogo e Reccreio

m José de
Escola Básica Joaquim
o (Palmela)
Carvalho

2 Equipam
mentos Multifunc
cionais+ 2 Escoorregas

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica Palmela
a2

1 Equipam
mentos Multifunc
cional+ Escorreg
ega

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica de Airess

Pirâmide de
d Rede, 2 Equipamentos Multiifuncionais + 2 Escorregas

Espaço
o de Jogo e Reccreio

duardo Xavier
Escola Básica João Ed
(Pinhal Novo)
N

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Básica do Bairrro Alentejano

2 Equipam
mentos Multifunc
cionais, 3 Molass+ 2 Escorregass

Espaço
o de Jogo e Reccreio

JI de Lagameças
L

1 Equipam
mento Multifunciional+ Escorregga + 2 molas

EJR Quinta do Anjo

Jardim
m da Casa do Povo, Quinta do
Anjo
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2 Equipam
mentos Multifunc
cionais; 1 Mola;; 1 Balancé; Escorrega
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Designação
D
EJR Sã
ão Gonçalo

Localizaç
ção
Parque
e Merendas de S.
S Gonçalo,
Cabanas

Descriçã
ão dos aparelh
hos existente
2 Equipam
mentos Multifunc
cionais; 1 Casinnha+ 2 Escorreg
gas

EJR Ca
abanas

Jardim
m de Cabanas (Junto À Igreja)

2 Equipam
mentos Multifunc
cionais; 1 Mola+
+ 2 Escorregas

EJR Ba
airro Popular

Bairro Popular da Marrateca

1 Equipam
mento Multifunciional; + Escorreega

EJR Urbanização Pinh
heiro
Grande

Urbaniização Pinheiro Grande – Águass
de Moura
a

2 equipam
mentos Multifunç
ções + 2 Escorrregas

EJR Jo
osé Afonso

Jardim
m José Afonso, Pinhal
P
Novo

1 Equipam
mento Multifunciional; 1 Mola + Escorrega

EJR Sa
algueirinha

Jardim
m da Salgueirinha, Pinhal Novo

Pirâmide de
d rede Octonett Pequena

EJR No
ogueira e Matoss

Urb. Nogueira
N
de Matos, Pinhal Novoo

1 Equipam
mento Multifunciional; 1 Mola quuadrupla; 1 Balo
oiço + Escorrega

EJR Fe
erreira da Costa
a

osta, Pinhal
Praceta Ferreira da Co
Novo

1 Equipam
mento Multifunciional + Escorregga

EJR Jo
osé Saramago

R. José
é Saramago, Qu
uinta do Pinheiroo

EJR Aiires

Jardim
m de Aires

EJR Firmino Camolas

Praceta Firmino Camo
olas, Palmela

1 Equipam
mento Multifunciional; 1 Molas; 1 Balancé; + Esscorrega

EJR Ve
enâncio Ribeiro da
Costa

Praceta Venâncio Ribe
eiro da Costa

1 Baloiço, 1 Rede de trep
par+ Escorrega

EJR Ve
enda do Alcaide
e

Venda do Alcaide

EJR Pa
adre Nabeto

Padre Nabeto

1 Equipam
mento Multifunciional; 2 Molas; Balancé + Esco
orrega
1 Equipam
mento Multifunciional; Casinha; Pequena Flor ; Barco; + 2
Escorregas + baloiço Ninho

Mini Car; Caravana;
C
Mota
a; Baloiços; Balaançe; 1 Equipam
mento
Multifuncional; 1 Equipamen
nto de Trepar; EEscorrega
Slide;1 Eq
quipamento Multtifuncional; 2 Moolas; Escorrega

Logradou
uro entre as Rua
as Agostinho daa
Silva e Av.
A De Jávea – Colinas
C
da
Arrábida Quinta do Anjo
o
Extremid
dade Sul da Rua Agostinho da
Silva– Co
olinas da Arrábid
da, Quinta do
Anjo
Sobral de
e Quinta do Anjo

Equipame
ento Multifuncion
nal “Comboio” ; Escorrega

Terra do Pão

Ginásio ao
o ar Livre com 8 Equipamentoss para exercício físico

Terra do Pão

1 Multifun
ncional; 1 Tabela
a de Basquetebool; Escorrega

Circuitto de Manutençã
ão
Venâncio
o Ribeiro da Cossta

V
Ribeiro
o da Costa Parque Venâncio
Palmela

Vários Apa
arelhos/ Estaçõe
es do Circuito dee Manutenção

Circuitto de Manutençã
ão –
Quinta do
d Anjo

Quinta do Anjo

Vários Apa
arelhos / Estaçõ
ões do Circuito D
De Manutenção

Espaço Desportivo
D
do
Monte Novo Nascente

Rua Adriano Correia de Oliveira – Urb.
Monte No
ovo

1 Tabela de
d Basquetebol

EJR Co
olinas da Arrábida
EJR Ag
gostinho da Silvva
EJR do
o Sobral de Quin
nta
do Anjo
Espaço Lúdico
L
– Desporrtivo
da Terra
a do Pão
EJR da
a Terra do Pão

Espaço
o Desportivo Sé
énior

é Cardoso Pires e Miguel Torga
Rua José
– Vila Se
erena

Estaçã
ão de Streetworrkout Rua Ante
ero de Quental – Pinhal Novo
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s de trepar
2 móduloss Multifuncionais

Equipame
ento Multifuncion
na; Mola; Baloiçço

Equip. da Levy Decor, 3 Equip
E
de mobiliddade articular, 1 painel de
rotação de ombros
o
e ancas e 1 painel de rootação de anca e pedaleira
Vários Apa
arelhos / Estaçã
ão do Circuito dee Manutenção
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Designação
D

Localizaç
ção

Descriçã
ão dos aparelh
hos existente

EJR Viila Paraíso

Rua da Barcarrota
B
– Vila
a Paraíso

Equip. Ago
oraspace Júniorr o modulo é connstituído por 1 campo de jogoss
com baliza de
d futsal 1 tabela de basket 1 m
modulo multifun
ncional de trepar,
constituído por
p 1 parede de
e escalada 1 varrão de bombeiro
os e 1 escada de
e
acesso à pla
ataforma superio
or.

EJR Monte Novo Poen
nte

Rua Proffessor Henrique de Barros –
Urb. Do Monte Novo

Equip. Mu
ultifunções Play World Sistems IInc.- o modulo é constituído po
or
3 escorregass de formas e ta
amanhos diferenntes, 2 torres co
om plataformass
de diferentes alturas, 1 plan
no inclinado, 1 vvarão de bombe
eiros, jogos
didácticos no
os painéis da ve
edação das plataaformas 1 espaldar horizontal
para progresssão em suspen
nsão.

A meio da
d Rua Adriano Correia
C
de
Oliveira – Urb. Monte No
ovo

Equip. Desportivo em Pro
oludic 1 mola duupla,1 escorrega
a e 1 casa;
escorrega

ERJ Viila Serena

Rua Alma
ada Negreiros – Vila Serena

Equip. Mu
ultifuncional da Soinca
S
1 moduloo constituído po
or 1 escorrega 1
casinha sob a torre 1 escada de madeira dee acesso á plata
aforma 1 rede de
d
trepar 1 esca
ada de trepar e 1 corda simplees de trepar.
1 modulo constituído po1 rede de treparr espaldares verticais e barras
horizontais de
d progressão em
e suspensão

EJR Qta da Torre

Quinta da Torre – Marqu
uesas – Quinta
do Anjo

Equipame
ento Agoraspace
e Júnior o moduulo é constituído
o por 1 campo de
jogos com baliza
b
de futsal 1 tabela de baskket 1 modulo multifuncional de
trepar, consttituído por uma parede de escaalada 1 varão de
e bombeiros e 1
escada de accesso à plataforrma superior; Esscorrega

Espaço
o de Jogo e Reccreio

Escola Bá
ásica Lagoa da Palha

ERJ Monte Novo
Nascente
e
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