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MISSÃO 2013 

 

Restabelecer acções de carácter cultural, desportivo e recreativo 

Desenvolver a confraternização e os laços de amizade 

Diversificar a comparticipação na área da saúde 

Desenvolver o apoio solidário na acção social 

Reforçar o relacionamento com a Autarquia 
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PREAMBULAR 

 

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia tem um caminho feito 

de que não se pode esquecer. 

 

No entanto, a vivência e o limo do tempo tem como consequência o envelhecimento, soluções 

outrora menos boas serão talvez hoje as mais desejáveis e desempenhos admiráveis são agora 

totalmente impraticáveis, tudo convergindo a estreito fim que apenas se poderá ultrapassar 

com a vontade de todos e de cada um e o amparo de outras instâncias. 

 

Recorrentemente nos vem à memória a parábola do filho, do velho e da manta e este facto, 

que nos dita o fim desta história, arreda-nos de soluções fáceis que são normalmente 

protagonizadas pelos mais jovens, julgando-se estes estarem ainda longe de serem eles 

próprios acompanhados ao cimo do monte, pois se esquecem presentemente dos mais velhos 

e desamparados. 

 

Foi neste caminho, para o apoio intergeracional, hoje uma das faces da necessária 

sustentabilidade, que se constituiu o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila 

Nova de Gaia e teve como núcleo substancial o fomento e o apoio de actividades de natureza 

social e de solidariedade e, em concomitância, outras actividades tais como a cultural, a 

recreativa e a desportiva, abrangendo associados e seus familiares (artigo 2.º, al. a) dos 

Estatutos do CCD. 

 

O Plano de actividades que ao longo deste documento se apresenta não traz nada de novo. 

Mas sempre terá o mérito de evidenciar, por um lado, a insatisfação, e por outro, a procura 

em encontrar soluções viáveis, no presente, e duradouras, para as gerações seguintes. 

Obrigado por terem a paciência de o lerem. 
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1 ANTECEDENTES 

 

A actividade de qualquer associação se espelha através do plano anual, ou plurianual, e no 

decorrente instrumento substantivo que é o seu orçamento.  

 

Todavia, o documento que ora se apresenta tem como primeiro enfoque o programa que 

elegeu, para o quadriénio de 2012-2016, os órgãos que hoje presidem aos destinos do Centro 

de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia (CCD). 

 

E, em breves pinceladas, trespassando o que entretanto se concretizou, enumeramos: o cartão 

de sócio; a reorganização do atendimento; os trabalhos de limpeza e arranjo dos Serviços 

Administrativos; a reinscrição de sócios, tendo perdido outros, seja por insatisfação destes, 

seja pelo desumano abaixamento dos rendimentos provenientes do trabalho; a confiança dos 

colegas, chefias e dirigentes da Autarquia; o pagamento de valores em dívida aos 

fornecedores; o serviço que trata da entrega da ADSE e outros documentos; o apoio solidário a 

sócios em situação de ruptura familiar devido a grave carência económica; a regularização dos 

empréstimos anteriormente concedidos (que aguardavam reembolso); o apoio, não 

reembolsável, aos agregados com filhos com determinado grau de incapacidade medicamente 

comprovada; os protocolos com várias entidades e a “opção de farmácia”; o apoio ao 

desporto; a festa de natal das crianças e a distribuição de brinquedos até aos dez anos; a 

página web do CCD, entre outras realizações. 

 

Como se demonstra, o CCD tem abraçado a totalidade dos sócios, seja pelo apoio aos casos 

estritamente urgentes e necessários para a estabilidade dos agregados familiares dos 

associados, seja por outros benefícios que se asseguram – actividades, culturais, recreativas e 

desportivas –, seja porque a nossa missão se desenvolve no seio da Autarquia de Vila Nova de 

Gaia e também almeja fortalecer profissionalmente o trabalhador, ou qualquer outro 

colaborador, desta casa.  
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2 COMPROMISSO PARA 2013 

  

Presidente, Jorge Filipe 

a) Geral 

- Elaborar normas internas de funcionamento da estrutura do CCD; 

- Ponderar a necessidade de alteração de estatutos, com o intuito da associação se 

tornar entidade beneficiária de candidaturas a fundos comunitários, 

independentemente do carácter de IPSS que possa vir ter; 

- Repor a comparticipação do apoio à habitação (água e luz); 

- Reforçar a comparticipação dos agregados com filhos com deficientes; 

- Criar subsídio de maternidade e aleitação; 

b) Saúde 

- Rever o regulamento de benefícios; 

- Manter acordos com as farmácias. 

c) Cultura 

- Criar e apoiar de grupo de teatro (aberto a todos os sócios no activo e aposentados); 

- Criar grupo coral (projecto «Música para Todos»); 

- Parceria com a Orquestra de Câmara de Gaia (projecto «Notas de Câmara») 

- Promover para os associados aposentados visitas sócio-culturais com o lema 

«Encontro da Amizade»; 

- Promover de caminhadas, passeios, excursões com pagamentos simbólicos; 

- Organizar caminhadas a Fátima, S. Tiago de Compostela, São Bento da Porta Aberta 

(com apoio médico); 

- Organizar um pic-nic anual para convívio (cada um leva o farnel e tem direito ao 

transporte gratuito); 

- Organizar convívio com todos os sócios e reencontro com reformados (por altura dos 

Santos Populares); 

- Organizar convívio, pelo S. Martinho, no Parque Zoo Inácio; 

- Realizar encontros jogos de futebol nas épocas mais festivas, Páscoa/ Natal ou início 

no do período de férias, seguido de confraternização (pic-nic); 

- Promover jantar de Natal antecipado para aposentados que vivem sós (cantina); 

- Organizar a festa de Natal para os mais pequenos; 

- Analisar a possibilidade da festa de Natal para as crianças ser a nível circense. 
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- Oferecer cabaz de Natal (bolo rei/vinho porto; bolo rei/pão de ló/vinho porto; bolo 

rei/queijo/pão de ló; bacalhau); 

- Organizar a Cerimónia de entrega de medalhas para aposentados e trabalhadores 

com mais de 20 anos de serviço (dia do Município). 

 

Secretário e Material Circulante, Joaquim Teixeira 

- Implementar o Regulamento Interno de Cedência de Viaturas aos sócios 

- Manter a cedência viatura de 9 lugares para as actividades diversas, culturais, 

desportivas ou outras; 

 

Tesoureiro, Fernanda Gomes (Dr.ª) 

- Gerir com rigor e objectividade a massa monetária; 

- Gestão dos movimentos de tesouraria e contabilidade;  

- Redução significativa de despesas; 

- Uniformização de procedimentos.  

 

Comunicação e Imagem, David Silva 

- Coordenar, produzir e gerir conteúdos da página web do CCD (WebSite) 

- Criar e desenvolver a linha gráfica do CCD, com forte imagem gráfica da identidade de 

da associação e no diapasão da sua assinatura;  

- Elaborar o manual de imagem gráfica (definição e normalização da imagem 

corporativa). 

 

Administradora, Fátima Portas 

a) Orientações definidas pela direção: 

- Elaborar nova listagem de comparticipações (alguns sócios parecem não saber 

concretamente a que têm direito); 

- Implementar regras para concessão de novos empréstimos e de recuperação; 

- Proceder à atualização dos dados pessoais dos sócios.  

b) Organização dos Serviços Administrativos / Pessoal: 

- Prosseguir a modernização do espaço de funcionamento dos serviços 

administrativos; 

- Implementar de normas de atendimento personalizado. 
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c) Acompanhamento do Presidente nas atividades externas e Coordenação Geral: 

- Acompanhar o presidente em reuniões de trabalho, na deslocação a entidades 

congéneres ou outras. 

 

Apoio Solidário (Acção Social), Joaquim Gomes  

- Gerir os empréstimos permitindo uma maior capacidade financeira de forma a dar 

resposta mais alargada e precisa em situações pontuais de vulnerabilidade 

socioeconómica; 

- Criar um fundo de emergência solidária no valor de 7.500,00 Euros; 

- Responder de forma mais efectiva às solicitações emergentes no âmbito da ajuda 

financeira (a titulo de empréstimos reembolsáveis) ; 

- Colocar ao dispor dos nossos associados as nossas instalações (em dias e horas a 

definir) e que estas funcionem como um gabinete de apoio para tratar das questões 

solidárias de emergência social. 

- Celebrar parcerias orientadas para a melhoria da vertente social. 

- Reforçar parcerias nas áreas que proporcionem um melhor bem-estar familiar aos 

nossos associados, nomeadamente na área social e educativa, designadamente: 

a) Parcerias com centros de estudo para os nossos filhos, dada a exigência cada 

vez maior do nosso ensino. 

b) Aproveitar o comércio local, particularmente na área do ramo alimentar, 

como nossos parceiros em benefício familiar dos nossos associados. 

- Divulgar e aproveitar a formação das Oficinas Seniores Impulso integral “reciclar o 

velho e fazer novo” (valor da inscrição 7,5€); 

- Inscrever gratuitamente 20 sócios em curso de iniciação à informática, 

preferencialmente para aposentados que gostam das novas tecnologias; 

- Inscrever gratuitamente 10 sócios em formação nos projectos de tricot, crochet, 

bordados e de costuras (valor 30€ por mês), ao sábado na Coats&Clark. 

 

Apoio Solidário (Equipamentos), Nelson Pinto (Arq.º) 

Atendendo ao contexto que se vive neste momento e não descurando a realidade dos factos 

importa refletir, apontar intenções e encontrar soluções contidas em termos de custos, mas 

prementes e eficazes em termos sociais que sejam atenuantes de situações, as quais pelo 

motivo referido, de outra forma, se agudizariam. 
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Sem prejuízo de se equacionar futuramente um projeto de raiz na área dos equipamentos, o 

que não seria prudente agendar no ano corrente, tendo em perspectiva a gestão de 

equipamentos existentes, em benefício dos seus associados, o CCD deve celebrar diversos 

acordos nomeadamente ao nível de lares, centros de dia, jardins de infância ou mesmo 

centros de férias. 

- Estabelecer um protocolo de cedência/gestão de equipamento para jardim-de-

infância de que o Município possa disponibilizar, do seu património, para esse efeito 

(exemplo, uma escola primária “desativada” que possa ser adaptada); 

- Estabelecer com a Autarquia de Gaia acordos que permitam a utilização de um 

equipamento Municipal, nas diferentes freguesias; 

- Cativar um valor de custos previsíveis, equacionado como uma reserva, tendo em 

conta a globalidade das propostas de 2013, para aquisição de uma parcela de terreno 

para sede da associação. 

 

Economato, Ana Paula Silva 

- Manter a prestação de serviços de cafetaria na assembleia e noutros espaços do 

município; 

- Reconfigurar a exploração do bar da biblioteca municipal (atendimento, outros 

serviços, etc.). 

- Procurar um espaço próprio para que o CCD possa alargar ao público o serviço de 

cafetaria onde os seus sócios possam desfrutar de um local de convívio, realizar 

exposições temporárias, participar em noites de Fado, exibir karaoke, fazer torneio de 

cartas ou outras actividades lúdicas. 

 

Desporto e Tempos Livres, Manuel Silva 

Objectivos que orientam a linha de acção:   

- Assegurar a continuação de algumas práticas desportivas, quer seja no capítulo da 

competição, quer no lazer e aproveitamento de tempos livres e a nível logístico; 

- Proporcionar aos nossos associados e aos seus filhos a ocupação dos seus tempos 

livres de uma forma saudável. 

- Criar e desenvolver parcerias com algumas colectividades do Concelho para que os 

sócios possam se inserir e praticar algumas modalidades desportivas.  
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- Manter o apoio ao desporto motorizado, à pesca desportiva, ao montanhismo e ao 

futebol. 

- Participar na corrida dos médicos do mundo, actividade de muito baixo custo com 

finalidade ajudar os mais necessitados (valor da inscrição 1€). 

 

No parque da Lavandeira, às quartas-feiras, tem uma professora que gratuitamente 

proporciona aulas de Yoga a todos que queiram participar. Na época dos dias maiores e mais 

quentes poderíamos fazer algo semelhante, para os nossos sócios. Esta actividade ao ar livre 

seria óptima.  

 

 

3 PLANO DE ACTIVIDADES 

 

3.1 SAÚDE 

A saúde é uma área não apoiada pelo Município. Apesar ser uma área, onde o direito à 

protecção da saúde, ainda incumbir prioritariamente ao Estado, este direito é cerceado por lei 

e impede largas faixas da sociedade ao usufruto desse do direito à assistência médica e 

medicamentosa por via de subsistemas. 

 

Porém, para o conjunto dos sócios do CCD, os quais mensalmente contribuem com a sua 

quota, esta área é fundamental e tem merecido muita atenção. Na verdade, não só 

deveríamos contabilizar os benefícios diretos decorrentes do acesso pelos sócios à assistência 

médica e medicamentosa (o bem-estar imediato), mas também contabilizar potenciais custos, 

em tratamentos e ou internamentos, atenuados ou evitados pelo lado da prevenção. 

 

Por isso, por um lado, é presentemente prioritário rever o regulamento de benefícios, e por 

outro lado, é importante manter acordos com as farmácias e pensar em implementar novas 

formas de apoio na área da saúde. 

 

Para 2013, o CCD prosseguirá a actividade destinada os sócios, com ou sem seguro de saúde 

de grupo, garantindo a assistência medicamentosa, bem como apoio médico gratuito e outros 

apoios clínicos, conforme à disponibilidade financeira e no conjunto das outras actividades, 
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sendo estes últimos benefícios extensivos de forma sustentada a todos os trabalhadores e 

colaboradores do Município. 

 

3.2 SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 

O conhecimento que temos das dificuldades sociais de algumas famílias dos nossos associados, 

muito nos sensibiliza e motiva-nos a ajudar, no limite das nossas possibilidades e da 

razoabilidade dos nossos meios, ou seja, procurar resolver sempre, no quadro da nossa 

disponibilidade orçamental, os problemas dos sócios em situação económica muito difícil. 

 

A área social e de solidariedade carece de reforço pelo será aumentado o subsídio para 

aqueles que têm a seu cargo filhos deficientes, e também, ao longo de 2013, irá ser 

instituído um fundo de emergência solidária, no valor mínimo de 7 mil e 500 euros, de 

garantia ao apoio casuístico em situações pontuais de particular vulnerabilidade 

socioeconómica. 

 

Ainda que actualmente os benefícios sociais para os sócios, não possam ser extensivos para 

todos os trabalhadores do Município, com o apoio da Câmara Municipal é praticável avançar 

em outras vertentes, já abordadas, mas ainda em fase de ponderação. 

 

Intentar o projecto jardim-de-infância e estabelecer com a Autarquia acordos para a 

utilização de equipamento Municipais, nas diferentes freguesias. 

 

Tendo em conta a globalidade das despesas orçadas para 2013, para uma parcela de 

terreno onde se possa instalar a sede da associação iremos cativar um valor de custos 

previsíveis, equacionado como reserva financeira.  

 

Divulgar a formação das Oficinas Seniores Impulso integral “reciclar o velho e fazer 

novo” e atribuir um subsídio de 150€, inscrevendo 20 sócios aposentados; em curso de 

“iniciação à informática”, preferencialmente para aposentados que gostam das novas 

tecnologias, iremos inscrever gratuitamente um grupo de 20 sócios; e, também, 

inscrever 10 sócios para a formação Coats&Clark nos projectos de tricot, crochet, 

bordados e de costuras, ao sábado. 
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Mas, porque o tempo urge e é necessário dar sinais de esperança, antes do final do 

ano corrente, iremos criar subsídio de maternidade e aleitação, e desde já, ainda que 

de forma simbólica, repor o subsídio de água e luz, atribuindo comparticipação 

compensatória, por perdas no reembolso dos “sócios A” em receitas médicas, no valor 

de 5 euros mensais, rubrica genericamente designada por “apoio à habitação”, 

 

Dada a exigência cada vez maior do nosso ensino iremos tentar estabelecer parcerias 

com centros de estudo para os filhos dos associados e implementar, até ao final do 

ano, a comparticipação de livros escolares, em 50%, até ao limite de 50€. 

 

3.3 CULTURA 

Ao longo de 2013, pretende-se um conjunto de novas iniciativas de conhecimento, culturais e 

artísticas, umas já propostas pelos sócios, outras há muito aguardadas como visitas guiadas à 

Casa Museu Teixeira Lopes, ao Solar dos Condes de Resende, ao Museu das Pescas ELA, ao 

Parque Biológico e ao Museu da Casa Ramos Pinto, entre outras. Para os associados 

aposentados as visitas sócio-culturais terão como lema «Encontro da Amizade». 

 

Com a finalidade de favorecer a ocupação dos tempos livres e o convívio entre associados mais 

jovens e menos jovens, levar a efeito os cursos de “Culinária para Iniciados”, de “Etiqueta, 

Civismo e Cortesia” e de “Pintura – Expressão Plástica”, entre outras. 

 

Promover a peregrinação e passeio anual ao Santuário de N.S. de Fátima, e sendo possível 

realizar o almoço-convívio, ou, organizar caminhadas a Fátima, S. Tiago de Compostela, São 

Bento da Porta Aberta (com apoio médico). 

 

Organizar o convívio anual para todos os trabalhadores da Autarquia, em moldes a acordar 

com a Câmara Municipal, efectuar a cerimónia de entrega de medalhas (no dia do Município) 

para os trabalhadores com 20 anos de serviço e aposentados no corrente ano, e levar a efeito 

festa de Natal das crianças com distribuição de brinquedos (até aos 10 anos). 
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Até Julho, celebrar uma parceria estratégica com a Orquestra de Câmara de Gaia (projecto 

«Notas de Câmara») com vista à realização de eventos musicais, em forma de concerto ou de 

apontamentos informais da música erudita ou clássica, mas com um reportório acessível, 

eclético e de qualidade artística elevada, e ao embelezamento protocolar. 

 

Como metas a alcançar entre 2013 e 2014. Criar e apoiar de grupo de teatro (aberto aos 

aposentados e trabalhadores no activo); e, criar grupo coral (projecto «Música para Todos»), 

visando o ensino e a prática do canto e da linguagem musical. 

 

3.4 DESPORTO 

A prevenção na área da saúde passa também por uma prática desportiva regular. 

O desporto do CCD da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tem como objectivo 

proporcionar aos associados, a prática desportiva, não competitiva, no âmbito do lazer e 

tempos livres. 

 

Todavia, as modalidades federadas têm contribuído para o prestígio da instituição e o bom-

nome do Município, pelo que se manterá a prática desportiva, tanto no capítulo da 

competição, como no lazer e aproveitamento dos tempos livres. 

 

Para além de assegurar a continuação de certas modalidades desportivas e de proporcionar 

aos associados e seus familiares a ocupação dos seus tempos livres de uma forma saudável, 

em 2013, vamos criar e desenvolver parcerias com algumas colectividades do Concelho para 

que os sócios possam se inserir e praticar desporto. Manter o desporto motorizado, a pesca 

desportiva, o montanhismo, o futebol e iniciar a ginástica e a natação. 

 

Também como nova iniciativa iremos participar na corrida dos médicos do mundo, actividade 

de baixo custo, mas sobretudo com finalidade ajudar os mais necessitados. 

 

3.5 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Para o corrente ano de 2013 pretende-se construir a linha gráfica do CCD, conforme a diretiva 

do presidente em assunto tratado com diretor responsável pela área da Comunicação e 

Imagem. O Manual de imagem gráfica e criação de instrumentos complementares será orçado 
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em 780€ e a impressão de papel timbrado, envelopes e cartão-de-visita (1000 de cada) no 

montante de 600€. 

 

Trocar a actual viatura de serviço, com 20 anos de uso, por outra mais nova, dado ser 

necessária para este Centro, custo que rondará os 20 mil euros. 

 

Levar a efeito ações de formação para colaboradores dos Serviços administrativos do CCD 

(SAdCCD), efectuar a aquisição de novo material informático e das respectivas licenças dos 

programas (software), instâncias fundamentais para o bom desempenho da associação. 

 

 

Em anexo: Orçamento de 2013 

 

A Direcção do CCD, 

 

Jorge Filipe 

Joaquim Teixeira 

Fernanda Gomes 

David Silva 

Fátima Portas 

Joaquim Gomes 

Nélson Pinto 

Ana Paula Silva 

Manuel Silva 
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ORÇAMENTO DE 2013 

 

Conforme o Plano de Actividades apresenta-se o respectivo orçamento para o período de 

vigência de janeiro a dezembro de 2013. 

 

3.1 SAÚDE 216.000,00 € 

Assistência médica e medicamentosa 82.800,00 € 

- Medicamentos 1 12 6.200,00 € 74.400,00 € 

- Estomatologia 1 12 500,00 € 6.000,00 € 

- Tratamentos e internamentos 1 12 200,00 € 2.400,00 € 

Apoio clínico 25.200,00 € 

- Clínica geral (médico) 1 12 1.050,00 € 12.600,00 € 

- Psicólogo 1 12 1.050,00 € 12.600,00 € 

Seguros 108.000,00 € 

- Seguro de saúde de grupo 1 12 9.000,00 € 108.000,00 € 

3.2 SOCIAL E SOLIDARIEDADE 200.000,00 € 

Social - Apoio solidário 61.800,00 € 

- Fundo de emergência solidária 1 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

- Comparticipação do apoio à habitação 
(água e luz) 700 12 5,00 € 42.000,00 € 

- Comparticipação dos agregados com 
filhos com deficientes (reforço)[*] 15 12 35,00 € 6.300,00 € 

- Subsídio de maternidade e aleitação 20 6 50,00 € 6.000,00 € 

Social - Equipamentos 5.500,00 € 

- Protocolos de usufruto (jardim-de-
infância, outros) 1 1 500,00 € 500,00 € 

- Aquisição de imóvel para sede (reserva 
financeira/cativação) 1 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

Social - Educação 11.700,00 € 

- Comparticipação de livros escolares 
(50% até 50€ ) 200 1 50,00 € 10.000,00 € 

- Parcerias com centros de estudo 1 1 500,00 € 500,00 € 

- Oficinas Seniores Impulso integral  4 5 7,50 € 150,00 € 

- Curso de iniciação à informática 5 2 15,00 € 150,00 € 

- Cursos trabalhos manuais Coats&Clark 10 1 90,00 € 900,00 € 

Social - Solidariedade 121.000,00 € 

- Jantar de Natal antecipado  2200 1 15,00 € 33.000,00 € 

- Cabaz de Natal 2200 1 40,00 € 88.000,00 € 

3.3 CULTURA 34.100,00 € 

Cultura - Artes perfomativas 2.500,00 € 

- Grupo de teatro  1 1 500,00 € 500,00 € 

- Grupo coral (projecto «Música para 
Todos») 1 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Cultura - Institucional 2.500,00 € 

- Cerimónia de entrega de medalhas 1 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

- Parceria com Orquestra de Câmara de 
Gaia, projecto «Notas de Câmara» 1 1 500,00 € 500,00 € 
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Cultura - Convívios 29.100,00 € 

- Visitas sócio-culturais «Encontro da 
Amizade» 1 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

- Caminhadas: Fátima, S. Tiago de 
Compostela, São Bento da Porta Aberta  1 1 100,00 € 100,00 € 

- Pic-nic anual para convívio (leva farnel, 
ganha transporte); 1 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

- Festa de Natal e brinquedos 1 1 25.000,00 € 25.000,00 € 

3.4 DESPORTO 11.900,00 € 

Desporto não federado 9.000,00 € 

- Protocolos (diversas modalidades) 12 1 500,00 € 6.000,00 € 

- Encontros jogos de futebol (Páscoa/ 
Natal/ Férias) 1 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

- Montanhismo 1 1 500,00 € 500,00 € 

- Corrida dos médicos do mundo 1 1 500,00 € 500,00 € 

Desporto federado 2.900,00 € 

- Futebol (futsal)[**] 1 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

- Pesca desportiva 1 5 180,00 € 900,00 € 

3.5 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 184.680,00 € 

Funcionamento da estrutura 

organizativa do CCD 36.980,00 € 

- Aquisição de material informático 
(hardware) 4 1 1.250,00 € 5.000,00 € 

- Licenças dos programas (software) 4 1 250,00 € 1.000,00 € 

- Manutenção (prestação de serviços) 1 12 550,00 € 6.600,00 € 

- Manual de imagem gráfica e 
instrumentos complementares 1 1 780,00 € 780,00 € 

- Impressão de papel timbrado, 
envelopes e cartão-de-visita 1000 1 0,60 € 600,00 € 

- Consumíveis 1 12 150,00 € 1.800,00 € 

- Aquisição de viatura de serviço 1 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

- Combustíveis 1 12 100,00 € 1.200,00 € 

Encargos com pessoal 147.700,00 € 

- Vencimentos, segurança social, 
seguros, IRS e outros 7 14 1.500,00 € 147.000,00 € 

- Acções de formação para pessoal do 
SAdCCD 7 2 50,00 € 700,00 € 

TOTAL: 646.680,00 € 

 

Vila Nova de Gaia, 14 de março de 2013 

 

Presidente 
 

Jorge Luís Filipe, Dr. 

 
Tesoureiro 

 

Fernanda Gomes, Dr.ª 


