
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE AÇÃO  

E ORÇAMENTO  

DO EXERCÍCIO DE 2015 

Sede: Praça Manuel Guedes, 191 –2º, Sala AD 
 4420-193 Gondomar  

 
Contribuinte n.º: 501 634 851 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 



 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 2 de 21 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 

 

Índice 
 
 

ENQUADRAMENTO ....................................................................................................................... 3 

I – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS ..................................................................................................... 4 

II - OBJECTIVOS OPERACIONAIS .................................................................................................... 5 

II.1 – Nova Sede da AMUT ......................................................................................................... 5 

II.2 – Gestão Eficiente, Eficaz e Transparente ........................................................................... 6 

II.3- Elaboração de Protocolos .................................................................................................. 7 

III - BENEFÍCIOS DE SAÚDE ............................................................................................................ 8 

IV - ACTIVIDADES DE NATUREZA SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE ................................................... 8 

IV.1 - Atividades para Melhoria da Saúde ............................................................................... 10 

IV.2 – Formação....................................................................................................................... 11 

IV.3 – AMUT’ Trocas ................................................................................................................ 12 

IV.4 – AMUT’Cuidados............................................................................................................. 13 

V – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DOS SERVIÇOS........................................................................ 13 

VI – TABELAS DE QUOTIZAÇÕES E DE COMPARTICIPAÇÕES ....................................................... 14 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 16 

Anexo I - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA EXERCÍCIO 2015 ............................... 17 

Anexo II - TABELA DE QUOTIZAÇÕES - ANO 2015 ................................................................... 18 

Anexo III - TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES - ANO 2015 ........................................................ 19 

 
PARECER DO CONSELHO FISCAL ................................................................................................. 20 

 

 



 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 3 de 21 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 

 

 

 

 

Estimados Associados, 

Para cumprimentos do disposto nos Estatutos da Associação Mutualista dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar, a Direção tem a honra de submeter 

a vossa apreciação e votação o seu Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 

2015, documento este que vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal. 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO 

A AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Gondomar - de inscrição facultativa, capital e número de associados ilimitado, como 

descrito nos seus estatutos, apresenta o Programa de Ação e Orçamento para 2015. 

 

Considerando os fins previstos no artigo 3º, o seu objetivo principal é o de conceder 

Benefícios Sociais e de Saúde com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus 

associados e respetivos familiares, colocando como seu objectivo secundário, o 

desenvolvimento de atividades de natureza social e de solidariedade. 

 

O presente documento destina-se a apresentar e descrever os principais projetos e 

iniciativas que a Direção pretende concretizar ao longo do próximo ano 2015, para 

alcançar os objetivos estatutários da nossa associação, sempre tendo em mente a 

preocupação do crescimento, da sustentabilidade e da consolidação da AMUT 

Gondomar. 
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I – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

No ano 2015, a Direção da AMUT Gondomar, pretende dar continuidade aos projectos 

criados nos seus três primeiros anos de existência, que já a tornou numa associação de 

referência ao nível da gestão de projectos promotores de benefícios e serviços sociais, 

bem como de atividades potenciadoras da formação, do bem-estar e da qualidade de 

vida. Importa que a AMUT seja cada vez mais reconhecida e valorizada pela 

comunidade, nunca esquecendo a sua responsabilidade enquanto agente social, mas 

também tendo sempre em atenção a sua sustentabilidade futura. 

 

Apesar das dificuldades económicas sentidas por todas as famílias associadas e pela 

comunidade onde a associação se insere, não deixa de ser relevante o facto de, quase 

no final do ano 2014, o número de associados da AMUT continuar a crescer, 

superando largamente algumas desistências verificadas. Tal sucesso fica a dever-se ao 

esforço de divulgação das vantagens em ser associado da AMUT, bem como ao 

desenvolvimento de atividades inovadores, promotoras do convívio, da partilha, e do 

conhecimento, com qualidade e eficiência. 

 

Continuaremos assim a orientar a nossa atuação no sentido de aumentar o número de 

associados, dando continuidade à adesão dos colaboradores com vínculo à autarquia e 

seus familiares, bem como perspetivar a possibilidade de adesão de novos membros 

da comunidade, no âmbito dos princípios mutualistas pelos quais se orienta a nossa 

associação.  

 

Ao longo do próximo ano, a Direção pretende desenvolver todos os esforços 

necessários para alcançar os objetivos definidos no Plano estratégico 2014-2018, 

aprovado na Assembleia-Geral de 12/12/2014. 
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II - OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

A nível dos objectivos operacionais a direção da AMUT dará continuidade aos objetivos 

fixados como prioritários no seu plano de atividades de 2014, a saber:  

- Criar uma nova Sede compatível com o desenvolvimento de atividades que 

garantam sustentabilidade, crescimento e autofinanciamento tendencial da 

AMUT; 

- Gestão administrativa eficaz, eficiente e transparente; 

- Prosseguir no desenvolvimento de protocolos com entidades que ofereçam 

vantagens e/ou benefícios claros para os associados; 

- Promover actividades inovadoras promotoras de sustentabilidade e que 

respondam às necessidades dos nossos associados e dos seus familiares. 

 

II.1 – Nova Sede da AMUT 

O crescimento da oferta de actividades inovadoras a nível formativo e de saúde não se 

coaduna com a actual Sede que se tornou manifestamente exígua para as respostas 

sociais que a AMUT Gondomar pretende desenvolver.  

 

Assim, no próximo ano a Direção pretende mudar a sua Sede, mantendo-se próximo 

dos Paços do Concelho, mas para um espaço maior que responda às necessidades de 

acessibilidades dos nossos associados mais idosos e/ou com dificuldade de locomoção, 

e simultaneamente às exigências da DGERT para a Certificação como Entidade 

Formadora Certificada. A nova Sede, mais acessível e com uma área maior permitirá o 

aumento significativo da participação nas atividades propostas.  

 

Assim, em sede de orçamento, está prevista uma verba para a realização das 

necessárias obras de remodelação e apetrechamento do espaço, bem como para o 

arrendamento do mesmo. 
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II.2 – Gestão Eficiente, Eficaz e Transparente 

Desde sempre a AMUT tem procurado prosseguir uma gestão eficaz, eficiente e 

transparente, desde logo com a disponibilização de um site onde se encontra toda a 

informação institucional, a informação útil relativa a todas as atividades desenvolvidas, 

os acordos/protocolos estabelecidos e onde os associados, através de uma senha 

própria têm acesso aos seus dados pessoais, à sua conta corrente de benefícios, e 

podem ainda solicitar esclarecimentos, bem como proceder a pedidos de alteração.  

 

No início do próximo ano será disponibilizada a função de adesão como associado on-

line, evitando a deslocação à sede quer seja para a inscrição, quer para a alteração de 

modalidades de inscrição, facilitando desta forma a vida dos associados que vivem 

e/ou trabalham mais afastados da Sede e têm dificuldades em se deslocar no horário 

de funcionamento, embora o mesmo seja alargado, já que a Sede que está aberta 

entre as 9h e as 18h, passará a receber os associados, de segunda a sexta-feira, a partir 

do dia 02/01/2015, ininterruptamente, entre as 8h30 e as 18h30, alargando assim o 

seu horário de atendimento em 1 hora por dia. 

 

No início do ano será ainda lançada uma newsletter no site oficial da associação, com 

adesão on-line, que poderá ser feita não apenas pelos associados, mas por todos os 

interessados em receber as notícias do que acontece na nossa Associação, dos 

eventos, dicas, informações de saúde, novos protocolos estabelecidos, actividades 

realizadas e previstas, bem como das “estórias” e histórias da AMUT. Atendendo ao 

elevado número de associados que não dispõe de acesso à internet, ou que não estão 

familiarizados com a utilização das novas tecnologias, será feita uma versão em papel 

da newsletter. 

 

Os serviços administrativos e de apoio, continuarão a ser o rosto da instituição, 

havendo, por parte da Direção, uma grande preocupação em garantir a máxima 

qualidade, eficiência e eficácia no atendimento e no desempenho das funções dos 4 

trabalhadores que integram o pessoal da AMUT, através de um acompanhamento 
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permanente, mas também numa preocupação em proporcionar-lhes formação 

contínua e de qualidade.  

 

Continuar-se-á a procurar desenvolver sistemas de gestão e controlo que garantam a 

melhoria do funcionamento e deteção de anomalias por forma a garantir o 

cumprimento do Regulamento de Benefícios.  

 

Dar-se-á continuidade ao registo de correspondência em base de dados, bem como ao 

processo de digitalização, organização e gestão do arquivo.  

 

II.3- Elaboração de Protocolos 

Na prossecução do seu objectivo principal de conceder Benefícios Sociais e de Saúde 

com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus associados e respetivos familiares, 

a concretização de Protocolos que garantam vantagens reais e efetivas para os nossos 

associados, continuará a ser objectivo estratégico da Direção, através de uma análise 

rigorosa e de uma negociação atenta com as instituições que nos contactem ou que 

procuremos para estabelecer protocolo. 

 

A pesquisa de instituições e serviços de saúde em condições mais vantajosas, 

privilegiando o acesso a áreas excluídas pela assistência básica, constitui uma das 

linhas orientadoras do estabelecimento de acordos de colaboração a concretizar. No 

entanto, a Direção da AMUT não recusará qualquer vantagem ou benefício claro para 

os seus associados. 

 

Ciente de que os protocolos permitem poupanças diretas aos associados e seus 

familiares, a Direção, conforme tem vindo a ser sua preocupação desde 2011, 

garantirá que todos os protocolos estabelecidos em benefícios dos associados, sejam 

alargados aos familiares diretos em 1.º grau, cônjuges ou equiparados e descendentes, 

sendo ou não associados da AMUT. Nesta matéria, e considerando a difícil conjuntura 

em que atualmente o desemprego, as baixas pensões e as reformas são alvo, a 



 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 8 de 21 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 

possibilidade da família direta, ainda que não seja associada da AMUT, poder usufruir 

dos benefícios dos protocolos estabelecidos, será uma forma de interajuda familiar. 

 

III - BENEFÍCIOS DE SAÚDE 

O objetivo estatutário principal da AMUT continuará a ser o de comparticipar as 

despesas de assistência médica e medicamentosa dos seus associados e dependentes 

inscritos, de acordo com o seu Regulamento de Benefícios.  

 

Neste âmbito, o crescimento e a sustentabilidade financeira da nossa Associação 

depende essencialmente de: 

1) Uma gestão rigorosa das receitas, provenientes não apenas das quotas dos 

associados, mas sobretudo dos subsídios concedidos pela Câmara Municipal de 

Gondomar (CMG) e pelas Águas de Gondomar, S.A. (AdG); 

2) Protocolos que concedem descontos significativos nos serviços comparticipados; 

3) Criar de valências nas áreas da saúde, da formação e do bem-estar que sejam 

geradoras de receitas líquidas. 

 

Mas também e sobretudo, 

 

4) Recorrer racionalmente e conscientemente às comparticipações de saúde da AMUT 

por parte dos associados.  

 

De facto, a sustentabilidade financeira da nossa associação depende 

fundamentalmente de todos os seus associados utilizarem os benefícios de forma 

racional e correta, bem como por participarem nas atividades propostas.  

 

IV - ACTIVIDADES DE NATUREZA SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 

A necessidade de criar fontes alternativas de receita que permitam reduzir a 

dependência financeira perante os subsídios da autarquia, das AdG e uma maior 

sustentabilidade da AMUT, cumprindo os seus fins secundários de solidariedade apoio 



 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 9 de 21 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 

social e assistencial, de formação e de promoção de todas as atividades permitidas por 

lei em benefício dos associados e familiares, levarão a que, no ano 2015, seja dada 

continuidade às atividades já iniciadas nos anos anteriores e sejam propostos novos 

serviços solidários. 

  

As atividades para melhoria da saúde e do bem-estar, como sejam o pedestrianismo e 

os encontros de sabedoria regulares no âmbito da saúde e da qualidade de vida terão 

continuidade.  

 

O indiscutível sucesso da AMUT’Formação, ao longo do ano 2014, leva-nos a dar 

continuidade a esta área, reforçando o nosso empenho em conseguir a Certificação da 

AMUT pela DGERT, enquanto Entidade Formadora Certificada. Seguindo as sugestões 

feitas pelos participantes nos Encontros de Sabedoria, continuar-se-á a promover 

acções nas áreas mais solicitadas pelos formandos e diversificar-se-á, mais ainda, a 

oferta formativa em áreas como: línguas estrangeiras, cuidados de saúde e terapias 

preventivas e alternativas, audiovisuais, formação musical, linguagem gestual, entre 

outras. 

 

A vertente AMUT’Trocas cujo objetivo principal é incrementar comportamentos 

sustentáveis e a economia familiar, será incrementada e alargada, atendendo ao 

crescente número de associados e não associados que tem recorrido a esta vertente 

solidária, quer através do recurso à nossa base de dados on-line, quer deslocando-se à 

nossa Sede. 

 

Será dado início ao Serviço AMUT’Cuidados, orientado para o apoio domiciliário aos 

nossos associados, familiares e a comunidade em geral mais idosos, nomeadamente 

através de pequenos arranjos domésticos (electricidade, pichelaria…), bem como o 

transporte para resolução de assuntos oficiais, ou ainda para a realização de consultas 

médicas ou tratamentos não urgentes. 
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Todas as atividades serão amplamente divulgadas por todos os meios de que a AMUT 

dispõe. 

 

IV.1 - Atividades para Melhoria da Saúde 

 

A promoção de atividade física, como meio de promoção da saúde, constituiu um forte 

incentivo à organização de eventos ao ar livre, tais como caminhadas e visitas a locais 

de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 

No ano 2015, a AMUT pretende dar continuidade e iniciar as seguintes ações:  

AMUT’CAMINHANDO 

Iniciadas em 2012, as caminhadas são momentos de partilha, de convívio e 

simultaneamente uma forma simples, fácil e económica de praticar uma 

atividade benéfica para o corpo e a mente, conhecendo melhor os colegas, 

trabalhadores da Câmara, alguns a exercer funções nas AdG e na Rede 

Ambiente, S.A., fora do contexto de trabalho, favorecendo assim a 

comunicação entre colaboradores e serviços da autarquia.  

 

AMUT’SAÚDE 

A saúde constitui o fim fundamental da AMUT, pelo que a promoção de um 

conjunto de práticas preventivas é fundamental para garantir melhor 

qualidade de vida dos nossos associados e suas famílias. 

Na prossecução do sucesso dos Encontros de Sabedoria, a AMUT’Saúde 

consubstancia-se num conjunto de atividades periódicas nas áreas das 

Técnicas de Relaxamento, Defesa Pessoal, Cuidados de Saúde e Primeiros 

Socorros e Estratégias de Consumo Responsável, que ajudam a promover 

conhecimentos e práticas para dotar os participantes de um maior equilíbrio 

físico e mental, de forma a melhorar a sua saúde e o bem-estar.  

Por outro lado, pretende-se, com a colaboração de profissionais da Saúde, 

nomeadamente as entidades com as quais têm vindo a ser estabelecidos 
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protocolos, manter os associados devidamente informados sobre os riscos 

associados a algumas más práticas e comportamentos e sobre a melhor forma 

de as corrigir. 

O Manual de Boas Práticas de Saúde, continuará a ser elaborado e 

melhorado com o objetivo de proporcionar melhores cuidados preventivos e 

melhor acessibilidade a informação sobre cuidados de saúde, bem como a 

promoção de hábitos saudáveis e de prevenção de doenças.  

 

IV.2 – Formação  

Prosseguindo um dos seus objetivos secundários e perspetivando fontes alternativas 

de financiamento, a AMUT, tem feito uma aposta significativa no desenvolvimento de 

atividades educativas. 

 

Assim, no âmbito da formação, a nossa associação tem promovido Encontros de 

Sabedoria sobre temas práticos e de interesse para o quotidiano, mas também em 

áreas técnicas destinadas a atualizar e/ou melhorar os conhecimentos profissionais 

dos participantes.  

 

De forma a desenvolver as atividades educativas e formativas, orientadas para temas 

ligados à área profissional, e para dar resposta às necessidades de valorização dos 

currículos pessoais dos nossos associados através de formação certificada, como se 

demonstra no inquérito feito aos nossos associados, a AMUT pretende finalizar o 

processo de certificação como Entidade Formadora, iniciado em 2013.  

 

A certificação permitirá a apresentação de candidaturas a fundos comunitários, e 

portanto de fontes alternativas de financiamento, possibilitando, simultaneamente, a 

melhoria das qualificações e conhecimentos dos nossos associados, dos seus familiares 

e da comunidade em geral.  
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Nesta perspetiva, a Direção da AMUT, após a elaboração e aprovação do Regulamento 

de Formação, da criação da Bolsa de Formadores, entra agora na fase final do processo 

de certificação ao garantir, com a mudança de instalações, as condições físicas para a 

Certificação.  

 

A AMUT, como Entidade Formadora Certificada, dotará os seus associados com oferta 

formativa acreditada de qualidade, incluída nas listagens da Direção-Geral do Emprego 

e das Relações de Trabalho - DGERT, de forma a aceder a apoios públicos no âmbito do 

próximo Quadro Estratégico 2020. 

 

Para o ano 2015, a Direção da AMUT pretende alcançar o objetivo de 250 horas 

dedicadas aos Encontros de Sabedoria e ações de formação adequadas às 

necessidades dos associados. 

 

IV.3 – AMUT’ Trocas 

No sentido de promover a economia de recursos, será dada continuidade à 

AMUT’Trocas que tem como objetivo valorização e a reutilização de bens, 

promovendo-se a sustentabilidade de recursos de todos os que pretendam participar. 

Recorrendo essencialmente ao site da AMUT, será criada uma base de dados com os 

bens que os associados pretendem trocar, na mesma lógica feita relativamente à Bolsa 

de Livros que já se encontra disponível on-line com o catálogo completo de todos os 

Livros, Manuais e Material Escolar que foram doados pelos associados, para 

reutilização posterior de outras crianças e adolescentes.  

 

Será ainda criada um espaço de encontro e convívio, com a disponibilização de uma 

pequena biblioteca de leitura e consulta, mas também com a criação de encontros 

regulares para troca de experiência e saberes a nível cuidados de saúde com familiares 

doentes, Lavores, Tertúlias, entre outros que venham a ser propostos pelos 

associados.  
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IV.4 – AMUT’Cuidados 

Atendendo às atribuições estatutárias destinadas a “criar condições de apoio social e 

assistencial”, que levem à melhoria da qualidade de vida dos seus associados e 

respetivos familiares, a AMUT disponibilizará o serviço AMUT’Cuidados, destinado a 

limitar o isolamento e melhorar a autonomia pessoal de todos os associados e os seus 

respetivos familiares diretos em 1.º grau (cônjuge/equiparados, ascendentes e 

descendentes). 

 

Este novo serviço dará resposta às necessidades de pequenos arranjos no Lar, bem 

como ao transporte não urgente para consultas, tratamentos e/ou exames 

complementares de diagnóstico dos nossos associados e familiares que não têm meios 

próprios de se deslocar.  

 

A requisição do serviço poderá ser solicitada presencialmente na Sede da AMUT ou 

através de contato telefónico ou correio eletrónico, o qual, após confirmação escrita, 

poderá ser realizado.  

 

V – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DOS SERVIÇOS 

 

Considerando a multiplicidade de atividades que a AMUT desenvolve e os recursos 

disponíveis, quer técnicos, quanto humanos, é necessário garantir a maior 

rentabilização possível dos mesmos e assegurar a aplicação sistemática das melhores 

práticas e procedimentos aplicáveis. 

 

 

Neste contexto, têm vindo a ser elaboradas normas de funcionamento para definir 

algumas das atividades com maior exposição pública, sendo objetivo da AMUT 

elaborar procedimentos internos escritos tomando como referencial as normas de 

qualidade aplicáveis. 
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No âmbito deste processo, ao longo de 2015, continuaremos a avaliar a satisfação dos 

associados, de forma a preservar uma cultura de melhoria contínua. 

 

A compilação dos regulamentos e normas de funcionamento, procedimentos e 

modelos, será incluída no Manual de Boas Práticas, o qual, numa visão de contínua 

melhoria na busca da qualidade será regularmente aperfeiçoado, editado e revisto, 

como garantia de homogeneização e clarificação de procedimentos internos. 

 

VI – TABELAS DE QUOTIZAÇÕES E DE COMPARTICIPAÇÕES  

 

TABELAS DE QUOTIZAÇÕES 

No ano 2014 foi feita uma profunda revisão das tabelas de quotizações por forma a 

alargar a adesão à AMUT dos descendentes dos associados efectivos 

independentemente da idade, bem como a todos os cônjuges (ou equiparados) 

mediante o pagamento de uma quota cujo valor depende da idade e das 

remunerações auferidas pelos familiares a inscrever. Esta alteração foi muito bem 

acolhida pelos associados efectivos, até porque respondeu a uma solicitação de muitos 

associados. Atendendo à atual conjuntura económica e à indispensável 

sustentabilidade financeira da AMUT, manter-se-ão as tabelas de quotizações no ano 

2015 inalteradas. 

 

TABELAS DE COMPARTICIPAÇÕES 

Prosseguindo o objectivo de melhorar gradualmente os benefícios diretos aos 

associados, no que diz respeito às comparticipações de saúde e, simultaneamente, 

tentando responder ao solicitado pelos associados, mas tendo sempre presente a 

necessidade de manter a sustentabilidade financeira da AMUT, a Direção propõe as 

seguintes alterações aos limites de comparticipação, relativamente ao ano 2014: 

- Aumento de 50€ da comparticipação em medicamentos; 

- Aumento de 50€ da comparticipação em estomatologia; 
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- Aumento de 20% da comparticipação das despesas de internamento 

hospitalar comparticipados pela ADSE, passando para 50%.  

 

De relevar que as comparticipações pagas pela AMUT dos medicamentos e das 

despesas de internamento hospitalar, que sejam também comparticipados pela ADSE, 

são asseguradas exclusivamente com fundos próprios e receitas das quotas, não se 

utilizando para o efeito as transferências do Município de Gondomar, por forma a dar 

cumprimento à legislação em vigor. 

 

 

A Direção  

 

Ângela Conceição Vieira Pereira 

António Albertino Martins Ferreira 

Vitor Manuel Moreira Castro 

José Ferreira Dias 

Artur Manuel Silva Teixeira 
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ANEXOS 
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Anexo I - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA EXERCÍCIO 2015 
 

Rúbricas Custos e Perdas

Fornecimentos e Serviços Externos 109.900,00€

Serviços  Especia l i zados 68.000,00€

Trabalhos  Especia l i zados 14.000,00€

Publ icidade e Propaganda 4.000,00€

Conservação e reparação 40.000,00€

Honorários 10.000,00€

Materia is 15.000,00€

Ferramentas  e utens íl ios  de des gas te rápido 5.000,00€

Materia l  de Escri tório 10.000,00€

Deslocações , es tadas  e trans portes 3.500,00€

Deslocações  e Estadas 3.500,00€

Serviços  Divers os 23.400,00€

Despes as  de funcionamento gera l 15.000,00€

Rendas  e Alugueres 8.400,00€

Gastos com Pessoal 65.000,00€

Gastos de Depreciação e de Amortização 8.000,00€

Outros Gastos e Perdas 266.000,00€

Cus tos  c/ apoios  financ. concedidos  a  as sociados 266.000,00€

Subs ídios , donativos , bolsas  de es tudo 1.000,00€

Pres tações  pecuniárias  de cuidados  de saúde 265.000,00€

Gastos e Perdas de Financiamento 1.200,00€

Resultado Líquido do Periodo 59.900,00€

TOTAL DOS CUSTOS 510.000,00€

Rúbricas Proveitos e Ganhos

Prestações de Serviços 161.000,00€

Quotizações  de Uti l i zadores 158.000,00€

Rendimentos  de patrocinadores  e colaborações 3.000,00€

Subsídios, doações e legados à Exploração 341.000,00€

Es tado e Outros  Entes  Públ icos 340.000,00€

Outras  entidades 1.000,00€

Proveitos e Ganhos Financeiros 8.000,00€

TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS 510.000,00€  



 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 18 de 21 

 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 

Anexo II - TABELA DE QUOTIZAÇÕES - ANO 2015 

 

Tipologia de 

Associado
Designação

AE / AP
Quota Associado Efetivo / 

Participante

Tipologia de 

Associado
Designação

Remuneração ilíquida anual do 

familiar

% 

Remuneração/Pensão 

Ilíquida do Associado 

Efetivo

ACA de 0 até 12x SMN + 0,25%

ACB acima de 12x SMN e até 24x SMN + 0,50%

ACC acima de 24x SMN +1%

Tipologia de 

Associado

% 

Remuneração/Pensão 

Ilíquida do Associado 

Efetivo

AF1 +0,1%

AF2 +0,2%

AF3 +0,3%

AF4 +0,35%

AF5 +0,40%

1% Remuneração/Pensão Il íquida

Tabela 2 - Quotização dos associados familiares Cônjuge/ Equiparado; Descendente/Equiparado com idade 

entre os 18 e 25 anos que não se encontre a estudar, ou que aufira rendimentos superiores a 6xSMN ou com 

idade superior a 25 anos

Tabela 3 - Quotização dos associados familiares Descendentes/equiparados, menores de 18 anos ou até aos 

25 anos, se estiver a estudar e tiver rendimentos inferiores a 6xSMN

Tabela 1 - Quotização Associado Efetivo / Associado Participante

Cônjuge/ Equiparado; 

Descendente/Equiparado com 

idade entre os 18 e 25 anos que 

não se encontre a estudar, ou 

que aufira rendimentos 

superiores a 6xSMN ou com idade 

superior a 25 anos

 1 dependente

 2 dependentes

% Remuneração/Pensão Ilíquida do associado Efetivo

 4 dependentes

 5 ou mais dependentes

Designação

 3 dependentes



 Tabelas 2015 / Tabela Comparticipações 

AE/AP

por cada 

familiar ACA 

inscrito

por cada 

familiar ACB 

inscrito

por cada 

familiar ACC 

inscrito

por cada 

familiar AF 

inscrito

Medicamentos
+50€ que em 

2014

Limite Anual 350,00€ +87,50€ +175,00€ +350,00€ +35,00€

Comparticipados pela ADSE

Não compartic. pela ADSE

Ambulatório

Limite Anual 400 € +100,00€ +200,00€ +400,00€ +40,00€

Comparticipação

Estomatologia
+50€ que em 

2014

Limite Anual 300,00 €       +75,00€ +150,00€ +300,00€ +30,00€

Comparticipação

Próteses e Ortóteses

Limite Anual 300 € +75,00€ +150,00€ +300,00€ +30,00€

Comparticipação

PERIODO DE CARÊNCIA

AI

por cada 

familiar ACA 

inscrito

por cada 

familiar ACB 

inscrito

por cada 

familiar ACC 

inscrito

por cada 

familiar AF 

inscrito

Internamento Hospitalar

Limite Anual

Comparticipado pela ADSE: 50% 

(+20% que em 2014) 

Não compart. pela ADSE:  65%

Medicamentos

Comparticipado pela ADSE: 70% 

Não compart. pela ADSE:  90%

Ambulatório

Estomatologia

Próteses e Ortóteses

comparticipação: 65%

ADC

por cada 

familiar ACA 

inscrito

por cada 

familiar ACB 

inscrito

por cada 

familiar ACC 

inscrito

por cada 

familiar AF 

inscrito

Medicamentos

Comparticipado pela ADSE: 70% 

Não compart. pela ADSE:  90%

Ambulatório

Estomatologia

Próteses e Ortóteses

comparticipação: 65%

Legenda: 

+45,00€

65%

ADC - Associado(s) Doente(s) Crónico(s)

+250,00€ +350,00€

AE/AP - Associado Efetivo / Participante
AI - Associado Internado

DESIGNAÇÃO

Tabela - OPÇÃO MEDICAMENTOS ANO 2015

+45,00€

(+50€ que em 2014)

+350,00€

950,00 €       

+167,50€ +250,00€

TABELAS DE LIMITES ANUAIS DE COMPARTICIPAÇÃO POR TIPOLOGIA DE ASSOCIADO - ANO 2015

65%

Tabela  - REGIME GERAL - ANO 2015

DESIGNAÇÃO

LIMITES ANUAIS DE COMPARTICIPAÇÃO

900 €

3 MESES

Tabela - OPÇÃO INTERNAMENTO HOSPITALAR - ANO 2015

DESIGNAÇÃO

LIMITES ANUAIS DE COMPARTICIPAÇÃO

+167,50€

70%

LIMITES ANUAIS DE COMPARTICIPAÇÃO

90%

65%
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

No cumprimento da alínea a) do nº 1 do artigo 32º dos Estatutos da Associação 

Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar (AMUT), aprovados 

em Assembleia-Geral de 14 de Julho de 2011, o Conselho Fiscal analisou o Programa 

de Ação e Orçamento do Exercício de 2015 e, retirou as seguintes conclusões: 

 

• Face ao descrito no Programa de Ação e Orçamento para o Exercício de 2015, a 

AMUT continua a crescer de forma sustentada, alargando a sua base de 

associados, aumentando todos aos anos a suas fontes de autofinanciamento 

cumprindo o disposto no Decreto-Lei nº 13/2011 de 25 de Janeiro; 

• Destaca-se mais uma vez o esforço feito pela Direção de melhorar 

gradualmente os benefícios diretos aos associados essencialmente com as 

comparticipações de saúde, em linha do que vem a ser feito em anos 

anteriores; 

• De realçar que, com o crescimento da AMUT, esta necessita de uma sede social 

com melhor e maiores dimensões, até para conseguir cumprir as diversas 

valências já existentes. Deste modo o valor de 40.000 € anuais orçamentados 

para rendas do novo espaço parece-nos adequado, para que se encontre um 

espaço que cumpra todos os requisitos físicos exigidos pelas diversas normas 

legais que a AMUT se obriga a cumprir. 

 

Face ao anteriormente exposto o Orçamento apresentado revela-se exequível quanto 

às políticas apresentadas no Programa de Ação, mantendo contudo o mesmo rigor e 

equilíbrio apresentado em exercícios anteriores. 
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Assim, o Conselho Fiscal pronuncia-se favoravelmente quanto à proposta de Programa 

de Ação e Orçamento para 2015 apresentada pela Direção da AMUT e que o mesmo 

seja posto à votação da Assembleia-Geral. 

  

Gondomar, 05 de Dezembro de 2014 
 
 
 

O Conselho Fiscal 

 
Maria do Sameiro dos Santos Moura 

 
Maria de Fátima da Silva Ferreira 

 
Maria Isabel Gonçalves de Araújo de Aguiar Pereira 

 


