
 

 

 

 

                                                                                 DESPACHO Nº  27/2015 

 

 

Assunto: 2ª Adenda ao contrato de prestação de serviços na área de seguros.  
 
No dia 14 de dezembro de 2014, foi celebrado um protocolo de cooperação entre o Município 

do Barreiro, a Baía do Tejo, SA e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Sul e Sueste, visando o estabelecimento do processo de remoção da via pública de veículos 

ligeiros abandonados no espaço geográfico do Município do Barreiro, no qual se inclui o 

território propriedade da Baía do Tejo, SA, de depósito temporário, de utilização em ações de 

formação e treinos para bombeiros no âmbito do salvamento e desencarceramento, e entrega 

em Centro de Receção de Veículos em Fim de Vida. 

Na sequência do estabelecido na cláusula 3ª do referido Protocolo de Cooperação a Baía do 

Tejo, SA, cedeu ao Município o edifício nº 109.05 sito na Rua 26, nº 36 do Parque 

Empresarial do Barreiro, a título de comodato, para o depósito dos veículos ligeiros 

legalmente considerados abandonados no espaço geográfico de Município do Barreiro. 

Neste sentido torna-se necessária a inclusão, na carteira de seguro em vigor, na apólice de 

ME23903769, o edifício e as viaturas recolhidas (bens terceiros - recheio), que vão ficar á 

guarda do Município, com um custo anual de 155€ (cento e cinquenta e cinco euros). 

Sucede que, na atual conjuntura temporal, não é possível convocar extraordinariamente a 

Câmara Municipal do Barreiro para deliberar sobre esta matéria, por falta de quórum, a qual 

reveste natureza urgente, face à necessidade do cumprimento do prazo legal de resposta à 

pretensão da lesada. 

O nº 3 do artigo do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, dispõe que “em 

circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 

competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada 

após a sua prática, sob pena de anulabilidade”. 

O presente Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal do 

Barreiro. 

 
Barreiro, 28/01/2015 
                               

O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
 

___________________________ 
(Carlos Humberto de Carvalho) 


