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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE JUNHO DE 2017. -----------------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2* Às 17h00m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4* Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 14 

do corrente mês de junho submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi,  antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

*A5* Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, por não ter estado presente nessa reunião,  

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Município. -------------------------------------------------------------  

*A6* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

118, datado de 23 do corrente mês de junho e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.240.545,56€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 242.870,43€. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A7* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. -------------------------------------------  

Ponto 2: Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

trabalhos respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”, na sequência da 

prorrogação do prazo de execução. -------------------------  

Ponto 3: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços celebrados durante o passado mês de maio, em 

conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º  49.º da Lei 
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do Orçamento de Estado para 2017. ------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação de proposta relativa a 

uma informação técnica do júri do procedimento, 

respeitante à empreitada “Construção do Centro Escolar 

da Ribeirinha”. ------------------------------------------------  

Ponto 5:  Análise, discussão e votação de proposta de 

nomeação do auditor externo, responsável pela 

certificação legal de contas, a submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal.  -----------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação de proposta relativa a 

pedido de autorização prévia à Assembleia Municipal 

para a realização de despesas plurianuais com 

transportes escolares, respeitantes ao ano letivo de 

2017/2018. -----------------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação de protocolo para constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, entre os 

Municípios de Trancoso e Sernancelhe, destinado à 

“Requalificação da E. M. n.º 583”. -------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do município, relativas ao exercício 

económico de 2016. ------------------------------------------  

Ponto 9:  Apreciação da 9.ª e 10.ª alterações ao orçamento da 
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receita e da despesa e da 7.ª e 8.ª alterações às grandes 

opções do plano para 2017. ----------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

3.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e às 

grandes opções do plano para 2017. ------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

adesão do Município à Associação Nacional das 

Assembleias Municipais (ANAM). -------------------------  

Ponto 12:  Apreciação do relatório consolidado de verificação 

interna das contas do Município de Trancoso, relativo 

aos exercícios de 2010 e 2011, enviado pelo Tribunal de 

Contas. ---------------------------------------------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

adesão à “Central Nacional de Compras Municipais”, 

bem como à aprovação da respetiva minuta de contrato. -  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

proibição de uso de foguetes e fogo-de-artifício, em 

período crítico. ------------------------------------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços associados à participação no Festival 

de Música que irá ocorrer no Castelo de Trancoso, nos 

próximos dias 21, 22 e 23 de julho. ------------------------  

Ponto 16: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 
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apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de junho de 2017, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 

64.º  da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as 

deliberações relativas à antecipação de fundos correspondentes 

às comparticipações comunitárias aprovadas e homologadas, 

referentes aos projetos de Requalificação das ETAR’s da 

Quinta do Seixo e das Courelas, existia um valor de fundos 

disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no montante 

de 189.486,53€. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A9* Análise, discussão e votação relativas ao plano de trabalhos 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”, na sequência da prorrogação do 

prazo de execução: De seguida, foi presente o novo plano de 

trabalhos respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Municipal de Trancoso”, na sequência da prorrogação do prazo 

de execução, pelo prazo de trinta dias. -----------------------------  

Complementando a deliberação camarária de 24/05/2017, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o novo plano de 

trabalhos, apresentado pela empresa adjudicatária. ------------  

*A10*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços 

celebrados durante o passado mês de maio, em conformidade 

com o previsto no n.º 4 do art.º  49.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2017: Seguidamente, acerca do assunto referido 

em epígrafe, foi presente o mapa que se transcreve na íntegra: -  

Mapa de Prestações de Serviço - mês de maio 
Tipo de Procedimento Tipo de Contrato Valor c/IVA Nome do Adjudicatário NIF Designação do Serviço Data de Contratação Outra Inf. 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 172,20€ Visotela - Sociedade Técnica de Electromecânica, Lda 500628718 Alteração Ramal BT - Edifício B 04/05/2017 Req.Externa nº 2/511 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 301,35€ Vísotela - Sociedade Técnica de Electromecânica. Lda 500628718 Alteração Ramal BT - Torres 04/05/2017 Req.Externa nº 2/512 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 356,70€ Instituto de Gestão e Administração Pública 502117524 Ação de Formação "A Aposentação CGA" 04/05/2017 Req.Externa nº 2/513 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Rádio Elmo. Lda 503618357 Spots Publicitário - Feira Automóveis Usados 04/05/2017 Req.Externa nº 2/514 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,10€ Fundação Frei Pedro 502188111 1/4 Página: preto e branco - Feira Automóveis Usados 04/05/2017 Req.Externa nº 2/515 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 92,83€ Aldino Andrade dos Santos Unipessoal Lda. 509100236 Aluguer de Quartos - Realização de Videograma Promoc. Trancoso 04/05/2017 Req.Externa nº 2/516 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 262,24€ Radialtitude - Sociedade de Comunicação da Guarda, Lda 504302710 Spots Publicitário - Feira Automóveis Usados 05/05/2017 Req.Externa nº 2/518 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Fundação Frei Pedro 502188111 Spots Publicitário - Feira Automóveis Usados 05/05/2017 Req.Externa nº 2/519 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,10€ Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 504847422 1/4 Página: preto e branco - Feira Automóveis Usados 08/05/2017 Req.Externa nº 2/520 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 885,60€ AIPEL-Associação de Inspectores Portuenses de Elevadores 501934022 Inspeção / Reinspeção elevadores 10/05/2017 Req.Externa nº 2/527 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 405,90€ 3XL-Segurança Privada, Fernando Marques. Unipessoal, Lda 510380980 Serviço de Segurança - Feira Automóveis Usados 11/05/2017 Req.Externa nº 2/528 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 123,00€ Raia Viva - Cooperativa da Animação Turística da Raia. CRL 506099385 Aluguer de Tendas 3x3 - Feira Automóveis Usados 11/05/2017 Req.Externa nº 2/529 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 116,26€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acidentes Pessoais Cand. 042/CE1+/2017 11/05/2017 Req.Externa nº 2/532 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 216,46€ Ana Teresa Correia Balula Chaves 220246084 Escritura Pública Compra/Venda - Terreno Fossa séptica 11/05/2017 Req.Externa nº 2/533 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 173,89€ Valdemar dos Anjos Adriano 101506880 Almoço – Executivo, membros exército e técnicos AMA 11/05/2017 Req.Externa nº 2/540 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 107,19€ Betorel - Centro de Inspecções de Automóveis, Lda 500045380 Inspeção B - Viatura Ford 52-GN-34 11/05/2017 Req.Externa nº 2/541 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 107,19€ Betorel - Centro de Inspecções de Automóveis, Lda 500045380 Inspeção B - Viatura Toyota 82-LE-58 11/05/2017 Req.Externa nº 2/542 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luis Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da Viatura 44-NM-82 15/05/2017 Req.Externa nº 2/545 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500288272 Inspeção da Viatura 44-NM-82 15/05/2017 Req.Externa nº 2/546 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da Viatura 53-35-CF 15/05/2017 Req.Externa nº 2/547 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da Viatura 53-35-CF 15/05/2017 Req.Externa nº 2/548 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 18,45€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veículos, Lda 502986719 Lavagem da Viatura 60-AC-36 15/05/2017 Req.Externa nº 2/549 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da Viatura 60-AC-36 15/05/2017 Req.Externa nº 2/550 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 445,26€ Manuel Adriano Ferreira dos Santos 140166882 Reparação da Viatura 88-96-QF 15/0572017 Req.Externa nº 2/551 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 782,28€ Águas da Teja - Soe. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, SA. 503887870 Limpeza de Fossa 16/05/2017 Req.Externa nº 2/555 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 487,08€ Águas da Teja - Soe. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossa 16/05/2017 Req.Externa nº 2/556 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 95,66€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Public. DR - Aviso - Conc. Público - Constr Centro Escolar Ribeirinha 17/05/2017 Req.Externa nº 2/569 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 262,24€ Radialtitude - Sociedade de Comunicação da Guarda. Lda 504302710 Spots Publicitários - Feriado Municipal 18/05/2017 Req.Externa nº 2/573 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Fundação Frei Pedro 502188111 Spots Publicitários - Feriado Municipal 18/05/2017 Req.Externa nº 2 /574 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Rádio Elmo, Lda 503618357 Spots Publicitários - Feriado Municipal 18/05/2017 Req.Externa nº 2/575 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 168,51€ Fundação Frei Pedro 502188111 1/2 página, Cores - Comemoração Feriado Municipal 18/05/2017 Req.Externa nº 2 /576 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 303,20€ Jorinterior - Jomal o Interior, Lda 504847422 1/2 página, Cores - Comemoração Feriado Municipal 18/05/2017 Req.Externa nº 2/577 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 3.471,24€ Tabacobeira, Com. Art Tabacaria e Cafetaria, Lda 501924825 Lanche Convívio - Comemoração Feriado Municipal 19/05/2017 Req.Externa nº 2 /580 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 109,70€ CTT Contacto, SA 506818357 Distribuição via CTT Flyers - Comemoração Feriado Municipal 22/05/2017 Req.Externa nº 2/583 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 406,13€ Aldino Andrade dos Santos Unipessoal Lda. 509100236 Aluguer Quartos - Comemoração Feriado Municipal 23/05/2017 Req.Externa nº 2/592 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 257,60€ Amílcar António Batista Alexandre 130703095 Aluguer Quartos - Comemoração Feriado Municipal 23/05/2017 Req.Externa nº 2/593 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 78,38€ Maria Amélia Céu Pires Garcia Unipessoal, Lda 510716393 Almoço - Membros CMT e Direção Regional Cultura Centro 23/05/2017 Req.Externa nº 2/594 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 4.398.62€ Encanta-Restau ração e Serviços de Trancoso, Lda 504282476 Serv. de Refeições - Participantes Comemoração Feriado Municipal 24/05/2017 Req.Externa nº 2/595 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 3.751,50€ Interal Protnjss Unipessoal, Lda 507758790 Aluguer de Sanitários - Comemoração Feriado Municipal 24/05/2017 Req.Externa nº 2/599 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 46,42€ Amílcar António Batista Alexandre 130703095 Aluguer Quartos - Comemoração Feriado Municipal 25/05/2017 Req.Externa nº 2/603 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 200,00€ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 504615947 Serviço de Telecomunicações - Comemoração Feriado Municipal 25/05/2017 Req Externa nº 2 /606 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 841,32€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Patrulhamento Feira Semanal 25/05/2017 Req.Externa nº 2 /607 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,00€ Nuno Miguel Rebelo Adriano 236942182 Limpeza de Toalhas - Comemoração Feriado Municipal 25/05/2017 Req.Externa nº 2/611 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 182,86€ Primavera Surpresa, Lda 509851240 Almoço - Executivo e membros empresa Altice 26/05/2017 Req.Externa nº 2 /613 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 232,08€ Transdev Interior, SA 500148775 Serviço Transporte V.F Naves-Trc e vice-versa - Dia da Criança 26/05/2017 Req.Externa nº 2 /614 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 232,52€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acidentes Pessoais Cand. 042/CEI+/2017 30/05/2017 Req.Externa nº 2 /620 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 98,89€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Publicação DR - Aviso - Conc. Público - Reparação e Benef. E M  581 31/05/2017 Req.Externa nº 2/621 

 Valor Total 21.106,19€  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 
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aquisição de serviços, celebrados durante o mês de maio do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a uma 

informação técnica do júri do procedimento, respeitante à 

empreitada “Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”:  

De seguida, acerca do assunto referido em epigrafe, foi 

presente a seguinte ata respeitante a erros e omissões do projeto 

relativo à empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha”, elaborada pelo júri do procedimento: ---------------  

“1-INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

No edifício dos Paços do Concelho, reuniu o júri do 

procedimento, designado para o presente concurso público, 

com o fim de se pronunciar sobre as Listas de Erros e 

Omissões, apresentadas pelas empresas interessadas, Gualdim 

Anciães Amado & Filhos, Lda, Edibeiras-Edificios e Obras 

Públicas das Beiras, Lda e Edibarra-Engenharia e Construção, 

S.A., nos termos do n.º 5 do artigo 61.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro e ulteriores alterações. ------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 10 de maio de 2017. -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: Efetivos – 

Presidente; Eng° Victor Jorge, Vogais - Eng° João Mano e 
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Eng° José Carlos Fantasia. Suplentes - Dr. Francisco Coelho e 

Dr. Fernando Delgado. ----------------------------------------------  

2-ERROS E OMISSÕES ----------------------------------------------  

O júri solicitou aos projetistas a análise das listas de erros e 

omissões apresentadas. Os projetistas remeteram a sua 

pronúncia sobre as referidas listas de erros e omissões. O júri  

do procedimento, após análise da lista de erros e omissões,  

deliberou, por unanimidade, propor o mapa de trabalhos 

corrigido, conforme ficheiro em formato Excel, em anexo à 

presente ata, fazendo parte integrante da mesma, para todos os 

efeitos legais, a qual se submete à aprovação da entidade 

competente para a decisão de contratar, de acordo com o 

estipulado no ponto 5, artigo 61° do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações. Encontram-se sinalizados, a 

amarelo, os artigos corrigidos e, a vermelho, as alterações do 

descritivo dos artigos, quantidades e unidades. ------------------  

Foi transmitido pelos projetistas que o orçamento foi 

trabalhado com alguma folga, pelo que o valor base não se 

altera. ------------------------------------------------------------------  

3-SUSPENSÃO DO PRAZO ------------------------------------------  

Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 61.º, n.º 

3 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
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Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, a 

apresentação da Lista de Erros e Omissões, por qualquer 

interessado, suspende o prazo fixado para a presentação das 

propostas, desde o termo do quinto sexto daquele prazo, até à 

publicação da decisão sobre a lista de erros e omissões, o júri 

deliberou ainda, por unanimidade, propor ao órgão competente 

para a decisão de contratar que, após cumpridas as referidas 

formalidades, o prazo para a apresentação das propostas 

retome a sua contagem. ----------------------------------------------  

A decisão deverá ser publicitada na plataforma electrónica e 

em Diário da República, indicando-se a nova data para 

apresentação das propostas.” ---------------------------------------  

De acordo com o previsto na ata do júri do procedimento e em 

conformidade com o estipulado no ponto 5 do art.º 61.º do 

Código dos Contratos Públicos, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, aprovar o mapa de trabalhos presente, 

já corrigido de erros e omissões. -----------------------------------  

Foi, ainda, deliberado cumprir os formalismos legais previstos 

naquela ata. -----------------------------------------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram a seguinte declaração de voto ---------------------  

------------------------Declaração de Voto ---------------------------  

“Apesar do nosso apoio à construção do Centro Escolar da 
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Ribeirinha, perante a informação técnica que nos é presente, 

neste momento, e porque a mesma é dúbia, os vereadores do 

Partido Social Democrata votam contra a proposta apresentada 

pelo júri do procedimento.” -----------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta de nomeação do 

auditor externo, responsável pela certificação legal de 

contas, a submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal: Atendendo a que já foi feita a adjudicação 

respeitante à aquisição de serviços de auditoria e certif icação 

de contas da Câmara Municipal, relativa aos anos de 2017, 

2018 e 2019, à firma ‘Marques de Almeida, J.  Nunes , V. 

Simões & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais, S.A.’,  

pelo preço global de 24.120€, acrescido do valor do IVA, a 

Câmara Municipal deliberou, em conformidade com o previsto 

no nº 1 do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 

propor à Assembleia Municipal a nomeação da sociedade 

referida, como auditor externo, responsável pela certificação 

legal de contas do município, para aquele período.  -------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a pedido 

de autorização prévia à Assembleia Municipal para a 

realização de despesas plurianuais com transportes 

escolares, respeitantes ao ano letivo de 2017/2018:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 
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assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  

‘Nos termos do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal. ------------  

Assim, considerando a necessidade de iniciar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento do ano letivo de 2017/2018, 

nomeadamente a contratualização dos transportes escolares em 

autocarro e tendo em atenção a plurianualidade de que se 

revestem os referidos contratos, bem como os montantes base 

envolvidos, os mesmos carecem de autorização prévia da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

Neste contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização prévia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

seguintes montantes: -------------------------------------------------  

 Cu s to  Es t ima d o  Exerc í c io  
2 0 1 7  

Cu s to  Es t ima d o  Exerc í c io  
2 0 1 8  

Co n t ra ta çã o  d e  Tra n sp o r t e s  Esco la re s  em Au to ca rro  
An o  Le t i vo  d e  2 0 17 /2 01 8  

1 1 8 .00 0 ,00 €  2 5 0 .00 0 ,00 €  

 

À divisão financeira para cabimentar. -----------------------------  

À reunião do executivo.’ ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, deliberou aprovar a proposta apresentada, 
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requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

com os valores constantes na mesma proposta. ------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação de protocolo para constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, entre os Municípios 

de Trancoso e Sernancelhe, destinado à “Requalificação da 

E. M. n.º 583”:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara,  

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

-----------------------------“PROPOSTA  -----------------------------  

Considerando que: ----------------------------------------------------  

1 - O Município de Sernancelhe e o Município de Trancoso 

pretendem a realização da empreitada de requalificação da 

estada municipal n.º 583, no troço da estrada que atravessa o 

limite dos dois concelhos e que liga a povoação de Sebadelhe 

da Serra ao cruzamento de Guilheiro; -----------------------------  

2 - Para tal, atuando isoladamente, cada um deles teria de 

promover o competente procedimento de contratação; -----------  

3 - Promovendo os Municípios, conjuntamente, um só 

procedimento de contratação, resultará numa redução de 

custos e de meios, bem como existe forte probabilidade de se 

obterem propostas mais favoráveis, uma vez que, do ponto de 
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vista dos concorrentes, representará uma maior quantidade de 

obra a fornecer com os mesmos meios logísticos, 

designadamente o uso do mesmo estaleiro; ------------------------  

4 – Assim, se mostra apropriada a criação de um agrupamento 

de entidades adjudicantes, para a contratação da referida 

empreitada, ------------------------------------------------------------  

Proponho que, ao abrigo do disposto no art. 39.º do Código da 

Contratação Pública, seja constituído, em conjunto com o 

Município de Sernancelhe, um agrupamento de entidades 

adjudicantes, com vista à requalificação da estrada municipal 

n.º 583, no troço que liga Sebadelhe da Serra ao cruzamento de 

Guilheiro, aprovando-se a respetiva minuta de protocolo e 

indicando-se, como representante do Município de Trancoso, 

em cumprimento do disposto na cláusula 2.ª, n.º 3, o Eng. José 

Carlos Fantasia. ------------------------------------------------------  

-----------------------------PROTOCOLO  ----------------------------  

--------------------------------(Minuta) -------------------------------  

--Para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes   

Considerando que: ----------------------------------------------------  

1 - Os intervenientes aqui considerados pretendem a realização 

da empreitada de requalificação da estrada municipal n.º 583, 

no troço que liga a povoação de Sebadelhe da Serra ao 

cruzamento de Guilheiro; --------------------------------------------  
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2 - Para tal, atuando isoladamente cada um deles teria de 

promover o competente procedimento concursal; -----------------  

3 - Promovendo os intervenientes aqui representados,  

conjuntamente, um só procedimento concursal, resultará daí 

uma redução de custos e de meios, bem como existe forte 

probabilidade de se obterem propostas mais favoráveis, uma 

vez que, do ponto de vista dos concorrentes, representará uma 

maior quantidade de obra a fornecer com os mesmos meios 

logísticos, designadamente o uso do mesmo estaleiro; -----------  

4 - Assim, se mostra apropriada a criação de um agrupamento 

de entidades adjudicantes aqui intervenientes para a 

contratação da referida empreitada; -------------------------------  

5 - Tendo todos e cada um aprovado e autorizado o 

agrupamento de entidades adjudicantes, com vista ao 

lançamento, em conjunto, do procedimento de ajuste 

direto/concurso público para a realização da referida 

empreitada, ------------------------------------------------------------  

Acordam os intervenientes, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos,  

constituir um AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES que se regerá pelas regras e condições 

insertas nos seguintes artigos: --------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 1.ª  ------------------------------  
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--------------------------------Objeto  ----------------------------------  

O Município de Sernancelhe, neste ato representado por Carlos 

Silva Santiago e o Município de Trancoso, neste ato 

representado por Amílcar José Nunes Salvador, na qualidade 

de entidades adjudicantes, acordam agrupar-se com vista ao 

lançamento de um único procedimento de ajuste 

direto/concurso público para a realização da empreitada de 

obra pública, designada requalificação da estrada municipal 

n.º 583, no troço que liga a povoação de Sebadelhe da Serra ao 

cruzamento de Guilheiro, nos termos dos artigos 39.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos. ---------------------  

-----------------------------Cláusula 2.ª  ------------------------------  

-----------------Representante do agrupamento--------------------  

1 - De comum acordo, as partes outorgantes designam como 

representante do agrupamento o Município de Trancoso, ao 

qual caberá a condução de todo o procedimento de formação 

do contrato de empreitada. ------------------------------------------  

2 - Sem prejuízo do disposto no número um da presente 

cláusula, a respetiva decisão de contratar, a decisão de 

escolha do procedimento e a decisão de adjudicação devem ser 

tomadas, conjuntamente, pelos órgãos competentes de todas as 

entidades adjudicantes ora outorgantes. ---------------------------  

3 - A operacionalização do Agrupamento será assegurada por 
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um representante nomeado por cada uma das entidades 

outorgantes e que terá como missão ser o interlocutor entre as 

partes. ------------------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 3.ª  ------------------------------  

-----------Realização de despesa e repartição de custos  ---------  

1 - Cada entidade adjudicante fica obrigada a facultar ao 

Agrupamento a respetiva decisão de contratar, a decisão de 

escolha de procedimento, a autorização de despesa e a sua 

cabimentação e compromisso orçamental.  -------------------------  

2 - Os custos que se mostrem necessários à elaboração dos 

documentos do procedimento, assim como os inerentes à sua 

publicitação ficam a cargo do Município de Trancoso. ----------  

-----------------------------Cláusula 4.ª  ------------------------------  

----------------------Vigência do Agrupamento  --------------------  

O agrupamento constitui-se com a assinatura do presente 

acordo, sem necessidade de qualquer outra formalidade e 

extingue-se com a outorga do respetivo contrato. ----------------  

-----------------------------Cláusula 5.ª  ------------------------------  

-----------------------Obrigação das partes  -------------------------  

Não poderá haver qualquer adjudicação sem o acordo expresso 

do órgão competente para contratar de cada uma das entidades 

adjudicantes. ----------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 6.ª  ------------------------------  
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----------Contrato a celebrar e execução dos trabalhos  ---------  

Após a adjudicação, será outorgado apenas um contrato, de 

acordo com os documentos normativos do procedimento 

adjudicatório. ---------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 7.ª  ------------------------------  

----------------Repartição do preço da empreitada  ----------------  

1 - O preço da empreitada será assumido nos seguintes termos:  

a) Município de Sernancelhe: até ao limite de 60.000,00€ 

(sessenta mil euros), com IVA incluído; ----------------------  

b) No montante referido na anterior al.  a) está incluída a 

quantia de 42.000,00€ (quarenta e dois mil euros), 

correspondente à comparticipação da empresa Parque 

Eólico do Pisco S.A. na requalificação do troço da 

estrada, no Município de Sernancelhe; -----------------------  

c) Município de Trancoso: 24.645,00€ (vinte e quatro mil  

seiscentos e quarenta e cinco euros), com IVA incluído. ---  

2 - A entidade adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 

de cada entidade adjudicante, conforme o estabelecido no 

caderno de encargos e nos termos que ficarem contratualmente 

definidos. --------------------------------------------------------------  

3 - Cada entidade integrante do Agrupamento é responsável 

pelo cumprimento dos procedimentos necessários para 

assegurar os pagamentos a que fica obrigada, nos prazos 
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contratualmente estabelecidos. -------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 8.ª  ------------------------------  

------------------------Disposições finais  ----------------------------  

1 - Constituem parte integrante deste protocolo as 

deliberações/despachos de aprovação do mesmo pelas 

entidades intervenientes. --------------------------------------------  

2 - Este protocolo produz efeitos após a sua assinatura. --------  

Por ser esta a vontade expressa dos intervenientes, vai o 

presente Protocolo, composto por quatro páginas, ser 

rubricado e assinado, em duplicado, sendo um original para 

cada um dos Municípios. ---------------------------------------------  

XXX de julho de 2017 ------------------------------------------------  

O Município de Sernancelhe: Carlos Silva Santiago ------------  

O Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador” ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para assinar o referido protocolo. ------  

*A15*  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do município, relativas ao exercício económico 

de 2016:  Tendo sido presentes as contas consolidadas do grupo 

municipal de Trancoso, relativas ao exercício económico de 

2016, em conformidade com o previsto no art.º 75.º  da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
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maioria, proceder à aprovação das contas, com um ativo 

líquido de 56.094.727,22€ e um passivo de 26.965.667,83€, um 

total de custos e perdas de 10.993.145,14€, um total de 

proveitos e ganhos de 10.091.623,22€ e um consequente 

resultado líquido negativo de 901.521,92€.  -----------------------  

Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se e apresentaram 

a seguinte declaração de voto: -------------------------------------  

-----------------------Declaração de Voto do PSD ------------------  

“Estas contas consolidadas refletem a gestão do executivo de 

maioria socialista, na qual nós não nos revemos e, como tal,  

abstemo-nos.” ---------------------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A16*  Apreciação da 9.ª e 10.ª alterações ao orçamento da receita e 

da despesa e da 7.ª e 8.ª alterações às grandes opções do 

plano para 2017:  Tendo sido presentes, relativamente aos 

documentos previsionais para o corrente ano: ---------------------  

- a 9.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, com 

um valor equivalente para o total de reforços e para o total 

de diminuições, no montante de 235.500€ e a 

correspondente 7.ª alteração às grandes opções do plano; --  

- a 10.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, com 
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um valor equivalente para o total de reforços e para o total 

de diminuições, no montante de 20.000€ e a 

correspondente 8.ª alteração às grandes opções do plano, --  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente. ---------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 3.ª  

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da 

receita e da despesa, a submeter à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal: De seguida, foi presente a 3.ª 

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da receita e 

da despesa, para o corrente ano de 2017, com um acréscimo 

global de 226.828,94€. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar os 

referidos documentos, com um reforço de receita e de despesa,  

no montante global de 226.828,94€. -------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se. ------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à adesão 

do Município à Associação Nacional das Assembleias 

Municipais (ANAM):  ------------------------------------------------  

Seguidamente, acerca do assunto referido em epigrafe, foi  
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presente a proposta/recomendação do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Trancoso que se transcreve na 

integra: -----------------------------------------------------------------  

“Considerandos: ------------------------------------------------------  

1) Resulta do art.º 235.°, n.º 1 da CRP que a organização 

democrática do Estado português compreende, também, a 

existência de municípios; -----------------------------------------  

2) Tais municípios, de acordo com o mesmo art.º 253.° da CRP, 

podem constituir associações para a administração de 

interesses comuns; -------------------------------------------------  

3) Mais especificamente, podem os municípios constituir, 

alternativamente, associações de fins específicos, nos termos 

dos arts. 108.° a 110.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que consagra o regime jurídico das autarquias 

locais, as quais constituem pessoas coletivas de direito 

público, ou puras associações de direito privado, nos termos 

consagrados na Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que consagra 

o regime jurídico das associações representativas de 

municípios e das freguesias; --------------------------------------  

4) Concretamente, em relação às associações de direito 

privado de municípios disciplinadas pela referida Lei n.º 

54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuído no seu art.º 1.° 

que é passível aos municípios associarem-se para efeitos da 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

sua representação institucional junto dos órgãos de 

soberania e da administração central; --------------------------  

5) Determina ainda o art.º 2.° da mesma Lei n.º 54/98, de 18 de 

agosto, que tais associações podem constituir-se como 

pessoas coletivas de direito privado, nos termos da lei civil;  

6) A ANAM, enquanto associação de direito privado que é,  

rege-se, entre o mais, portanto, pelo estipulado nos art.°s 

157.° e seguintes do Código Civil; -------------------------------  

7) De acordo com o art.º 2.°, n.º 1 dos seus estatutos, constitui  

objeto da ANAM a valorização do papel das assembleias 

municipais na organização democrática dos municípios (de 

onde aqui também resulta, a contrario sensu, que não nos 

deparamos com um exemplo de associação de municípios de 

fins específicos prevista nos arts. 108.° e seguintes da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro); -------------------------------------  

8) A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais 

profundo e complexo, que passa pro revisitar o espírito 

democratizante da Constituinte de 1975-1976, e daí alicerçar 

uma maior salvaguarda do papel da assembleia municipal 

enquanto verdadeira "casa da democracia''  no âmbito local;  

9) "Casa da democracia" essa que tutela um poder partilhado, 

interdependente e sucessivamente fiscalizado, reflexo de 

comunidades maduras e civicamente engajadas; ---------------  
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10) A adesão a uma associação de direito privado de 

municípios que tem em vista a representação institucional 

dos seus associados - e aqui especificamente a adesão à 

ANAM - encontra-se dependente do acordo prévio do 

município; ----------------------------------------------------------  

11) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz 

constitui "(...) uma competência tipicamente reservada à 

assembleia municipal (. ..)"- cfr.  Gomes Canotilho e Vital  

Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 

Vol. II, Coimbra Editora, 2010, p. 768; -------------------------  

12) Todavia, uma vez que o que se pretende é representar 

institucionalmente o município a deliberação de adesão deste 

deve, na senda da boa jurisprudência das cautelas, ser uma 

deliberação de valor reforçado, o qual será obtido mediante 

a pronuncia dos dois órgãos que compõe a pessoa coletiva 

município - o órgão executivo e o órgão deliberativo; --------  

13) Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada 

naquela necessária para se proceder à adesão a uma 

associação de municípios de fins específicos, por ser esta 

aquela que especificamente exige a pronuncia favorável dos 

dois órgãos; --------------------------------------------------------  

14) Por conseguinte, deve em primeira linha a assembleia 

municipal recomendar à câmara municipal que esta delibere 
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a participação do município neste projeto que é a ANAM, 

para que então, o executivo municipal proponha à 

assembleia municipal que esta delibere definitivamente a 

adesão à ANAM; ---------------------------------------------------  

15) De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada 

pelo executivo municipal, este oportunamente, de acordo com 

o estipulado no art.º 33.°, n.º 1, al. oo) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, designaria como representante do 

município na ANAM, atendendo aos estatutos ora em vigor 

desta associação de direito privado de municípios, o 

presidente da assembleia municipal. ----------------------------  

Proposta: --------------------------------------------------------------  

Recomenda-se à câmara municipal que esta delibere a 

participação do município na ANAM, com uma quota anual 

de €1250.” ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de adesão 

do Município à Associação Nacional das Assembleias 

Municipais, designando como representante do município o 

presidente da Assembleia Municipal e suportando o valor da 

quota inerente a essa adesão. ---------------------------------------  

Mais, foi deliberado propor à Assembleia Municipal de 

Trancoso que esta delibere, em definitivo, a adesão àquela 

Associação. ------------------------------------------------------------  
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*A19*  Apreciação do relatório consolidado de verificação interna 

das contas do Município de Trancoso, relativo aos exercícios 

de 2010 e 2011, enviado pelo Tribunal de Contas:  -------------  

De seguida, foi presente o relatório referido em epigrafe, 

previamente enviado aos senhores vereadores, acompanhado das 

recomendações que, seguidamente, se reproduzem: --------------  

“  Atentar na circunstância de estar vedado, à luz do 

disposto no artigo 49.°, n.° 7, alínea c), da Lei n.° 

73/2013, de 3 de setembro, a realização de contratos com 

entidades financeiras ou diretamente com os credores, 

com a finalidade de consolidar dívida de curto prazo, 

sempre que a duração do acordo ultrapasse o exercício 

orçamental, bem como a cedência de créditos não 

vencidos; e no facto de estas operações serem hoje 

inequivocamente reclassificáveis como verdadeiros 

mútuos, nos termos do Sistema Europeu de Contas, 

aprovado pelo Regulamento n.° 549/2013, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013 (cfr. neste 

sentido, Decisão do EUROSTAT, de 31 de julho de 2012);  

 Atentar ao disposto no n.° 1 do art.° 65° da Lei n.° 

42/2016, de 30 de dezembro (LOE para 2017), quanto ao 

prazo de pagamento dos planos de regularização de 

dívidas vencidas com as entidades gestoras de sistemas 
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multimunicipais de abastecimento de água, saneamento 

ou resíduos urbanos;  -----------------------------------------  

  Cumprir rigorosamente o limite da dívida total previsto 

na lei,  tendo em consideração o estipulado,  

designadamente, nos art.°s 48.° a 54.° da Lei n.° 

73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, bem como o previsto na Lei de 

Enquadramento Orçamental e os limites impostos pelas 

Leis de Orçamento de Estado; --------------------------------  

  Proceder em conformidade com as normas e 

procedimentos legalmente fixados, no que concerne ao 

conteúdo dos documentos e inerente consistência da 

informação, acautelando a articulação inter mapas nos 

exatos termos previstos no POCAL, bem como o 

carregamento de dados exigido pela prestação eletrónica 

de contas, por forma a colmatar divergências como as 

observadas no ponto 3.2 do Relatório Consolidado.” -----  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento do 

referido relatório e das recomendações feitas. -------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à adesão à 

“Central Nacional de Compras Municipais”, bem como à 

aprovação da respetiva minuta de contrato:  --------------------  



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Seguidamente, acerca do assunto referido em epigrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou as seguintes proposta e 

minuta do contrato de adesão que se reproduzem na íntegra: ----  

----------------------------“PROPOSTA  ------------------------------  

Considerando que: ----------------------------------------------------  

- As aquisições de bens e serviços por parte dos Municípios e a 

formação dos respetivos contratos estão sujeitos ao regime da 

Contratação Pública, nos termos previstos no n.º 2 do art. 1º e 

alínea c) do n.º 1 do art.º. 2º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------  

- Como tal, para a formação de contratos de aquisição de bens 

e serviços cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam 

suscetíveis de estar submetidos à concorrência, os Municípios 

têm de adotar um tipo de procedimento pré-contratual, em 

função do valor do contrato ou de critérios materiais e seguir a 

tramitação prevista na parte II do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------  

- Existem certos tipos de bens e serviços que os Municípios 

adquirem recorrentemente, como sejam, energia, gasóleo, 

viaturas, seguros, produtos de higiene e limpeza, economato,  

etc. ---------------------------------------------------------------------  

- Assim sendo, para a aquisição deste tipo de bens e serviços, 

os Municípios estão obrigados a repetir procedimentos pré-
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contratuais para celebrar contratos com a mesma natureza e 

características. -------------------------------------------------------  

- Aos procedimentos pré-contratuais estão associados custos 

com a sua tramitação, nomeadamente, com a elaboração das 

peças do procedimento, constituição de júri,  análise de 

propostas e avaliação das mesmas, escolha dos fornecedores, 

manutenção das plataformas eletrónicas, etc.---------------------  

- Atendendo à conjuntura económica atual e às medidas 

governamentais para a redução do défice e despesa pública, 

também no âmbito da administração local do Estado, torna-se 

fundamental reduzir a despesa. -------------------------------------  

- Nesse sentido, afigura-se indispensável reduzir a despesa 

inerente à aquisição dos bens e serviços mais consumidos pelos 

Municípios. ------------------------------------------------------------  

- Tratando-se de uma necessidade a nível nacional e com vista 

à redução dos custos contratuais, à incrementação do poder 

negocial dos consumidores institucionais locais, bem como à 

criação de economias de escala afigura-se viável,  para o 

efeito, permitir a possibilidade de centralização da aquisição 

de bens e serviços, através de uma única entidade adjudicante.  

- O art.º 260º do Código dos Contratos Públicos prevê que as 

entidades adjudicantes, designadamente, as autarquias locais e 

outras entidades públicas locais, possam constituir centrais de 
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compras destinadas a centralizar a contratação de empreitadas 

públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e aquisição 

de serviços. ------------------------------------------------------------  

- A constituição, a estrutura orgânica e o funcionamento das 

centrais de compras regem-se pelo Decreto-Lei n.º 200/2008, 

de 9 de outubro. -------------------------------------------------------  

- As centrais de compras, tendo elas próprias natureza de 

entidade adjudicante, são entidades que adquirem 

fornecimentos e/ou serviços destinados a outras entidades 

adjudicantes ou procedem à adjudicação de contratos públicos 

ou celebração de acordos - quadro de obras, fornecimentos ou 

de serviços. ------------------------------------------------------------  

- De facto, nos termos previstos no art.º 261º do Código dos 

Contratos Públicos, as centrais de compras destinam-se a: -----  

a) Adjudicar propostas de execução de empreitadas públicas,  

de fornecimento de bens móveis e de prestação de serviços, a 

pedido e em representação das entidades adjudicantes; ---------  

b) Locar ou adquirir bens móveis ou adquirir serviços 

destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por forma 

a promover o agrupamento de encomendas; -----------------------  

c) Celebrar acordos-quadro, designados contratos públicos de 

aprovisionamento, que tenham por objeto a posterior 

celebração de contratos de obras públicas ou de locação ou 
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aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviço. -----------  

As centrais de compras podem, assim, celebrar acordos-

quadro, designados contratos públicos de aprovisionamento, 

que tenham por objeto a posterior celebração de contratos de 

empreitada de obras públicas ou de locação ou aquisição de 

bens móveis ou de aquisição de serviços. --------------------------  

- A figura do acordo-quadro, prevista no art.º 251º do Código 

dos Contratos Públicos, permite disciplinar relações 

contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado 

período de tempo, mediante a fixação antecipada dos respetivos 

termos. -----------------------------------------------------------------  

- Os acordos-quadro celebrados por Centrais de Compras terão 

a duração máxima de quatro anos, tal como o previsto no art.º  

266º do Código dos Contratos Públicos. ---------------------------  

- O acordo-quadro é um instrumento de contratação pública 

introduzido no ordenamento jurídico nacional pela via 

comunitária, consistindo num acordo entre uma ou mais 

entidades adjudicantes e entre um ou mais operadores 

económicos que tem por objeto fixar os termos dos contratos a 

celebrar, durante um determinado período, nomeadamente, em 

matéria de preços e, se necessário, de quantidades previstas. --  

- A Central de Compras permite, assim, concentrar numa única 

entidade adjudicante a celebração de contratos que, de outro 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

modo, se processaria de modo disperso e fracionado pelas 

diversas entidades interessadas. ------------------------------------  

- Mais, através da Central de Compras, os Municípios ou 

outras entidades públicas locais que a integram podem obter 

diversos benefícios, como sejam, economia de procedimentos, 

preços, prazos de obtenção dos bens e serviços, ou seja, 

‘poupança financeira, transparência, eficiência e agilização 

dos procedimentos’. --------------------------------------------------  

- A utilização dos acordos-quadro pelas centrais de compras 

para compras em quantidade, implicando um forte apelo à 

concorrência, produzirá inevitáveis economias de escala,  

contribuindo, assim, para a racionalização das compras 

públicas com poupanças consideráveis dos dinheiros públicos.  

- Nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 252º do 

Código dos Contratos Públicos, os acordos-quadro abertos 

pré-qualificam vários fornecedores para realizarem vendas de 

bens e serviços aos Municípios que integram a Central de 

Compras e estabelecem, através de um contrato público de 

aprovisionamento, as condições e requisitos que estes são 

obrigados a cumprir, em termos de preços, prazos, níveis de 

serviço e qualidade do serviço, entre outros aspetos. ------------  

- Posteriormente, os fornecedores ficam qualificados para 

fornecer os Municípios aderentes ou outras entidades, de 
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acordo com as regras definidas no respetivo acordo- quadro. --  

- A formação dos acordos-quadro está submetida, quer quanto 

à escolha do procedimento, quer quanto à tramitação deste, ao 

regime geral da formação dos contratos públicos, nos termos 

do disposto no n.º 1 do art.º 253º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------  

- Mas, de acordo com o previsto no art.º 259º do referido 

Código, para a formação de contratos a celebrar ao abrigo dos 

acordos quadro-abertos, os Municípios apenas terão que 

dirigir aos fornecedores co-contratantes do acordo-quadro um 

convite à apresentação de propostas, as quais terão que estar 

circunscritas aos termos do acordo-quadro, designadamente, 

aos termos do acordo quadro a concretizar, a desenvolver ou a 

complementar em virtude das particularidades da necessidade 

cuja satisfação se visa com a celebração do contrato ou, aos 

aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à 

concorrência pelo caderno de encargos do acordo-quadro, para 

efeitos do procedimento de formação do contrato a celebrar ao 

seu abrigo. -------------------------------------------------------------  

- Os Municípios e outras entidades públicas locais aderentes à 

Central de Compras poderão, assim, celebrar contratos 

subsequentes com os fornecedores co-contratantes dos acordos-

quadro, nomeadamente, através de ajuste direto, com 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

celeridade e sem necessidade de elaboração de caderno de 

encargos e demais procedimentos pré-contratuais associados,  

nomeadamente, ao concurso público nos termos legais. ---------  

- Caberá à Central de Compras, através da sua entidade 

gestora, proceder à abertura de procedimentos concursais, 

elaboração de peças, análise e avaliação de propostas, escolha 

de fornecedores e adjudicação para a celebração dos acordos-

quadros, restando aos Municípios beneficiar dos termos e 

condições definidos nos acordos-quadro, mediante simples 

convite e subsequente adjudicação nos termos legais. -----------  

- Acresce que, nos termos previstos no n.º 2 do art.º 255º do 

Código dos Contratos Públicos, as entidades adjudicantes 

aderentes à Central de Compras não são obrigadas a celebrar 

contratos ao seu abrigo, podendo beneficiar livremente da 

centralização de compras. -------------------------------------------  

- Pelo contrário, os co-contratantes dos acordos-quadro 

obrigam-se a celebrar contratos nas condições naquele 

previstas à medida que as entidades adjudicantes, parte no 

acordo, o requeiram. -------------------------------------------------  

- As entidades que aderem a uma Central de Compras, ela 

própria com natureza de entidade adjudicante, poderão,  

designadamente: ------------------------------------------------------  

a. Reduzir custos contratuais, uma vez que estão dispensados 
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de repetir procedimentos pré-contratuais e, consequentemente,  

b. Poupar tempo e recursos na elaboração das peças do 

procedimento e na tramitação prevista na Parte II do Código 

dos Contratos Públicos e, por conseguinte, -----------------------  

c.  Obter os bens e serviços em tempo útil,  adequado às suas 

necessidades; ----------------------------------------------------------  

d. Aceder a preços e condições mais competitivas, uma vez que 

os co-contratantes dos acordos-quadro fornecerão as várias 

entidades adjudicantes aderentes, estando em causa um elevado 

volume de vendas; ----------------------------------------------------  

e. Aceder mais rapidamente a inovações lançadas pelas 

marcas; ----------------------------------------------------------------  

f. Aceder a constante informação sobre o estado das 

encomendas em curso, através da consulta ao site e do portal 

informativo a criar. --------------------------------------------------  

-------Constituição da Central de Compras enquanto  -----------  

-----------entidade agregadora e representante dos  --------------  

------------------Municípios e Entidade Gestora-------------------  

- As Centrais de Compras, enquanto sistemas de negociação e 

aquisição centralizados em benefício de entidades 

adjudicantes, podem ser geridas por quaisquer entidades, 

públicas ou privadas, tal como o previsto no art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro que estabelece o 
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regime jurídico aplicável à constituição, estrutura orgânica e 

funcionamento das centrais de compras. ---------------------------  

- A Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de 

Informação, E.M., S.A. é uma empresa municipal, participada 

por diversos Municípios, que desenvolve a sua atividade com 

vista à promoção do desenvolvimento local e regional, 

nomeadamente, à prestação de serviços energéticos, 

consultoria, auditoria, inspeção, certificação, racionalização 

energética e gestão de eficiência energética, produção de 

cartografia e ortofotomapas, conceção e gestão de sistemas de 

informação geográfica, desenvolvimento e gestão de projetos 

de internet e intranet. ------------------------------------------------  

- Nos termos dos seus estatutos, a Municípia tem igualmente 

por objeto a ‘organização, gestão e prestação de serviços 

relacionados com sistemas de compras públicas e compras em 

grupo’. -----------------------------------------------------------------  

- Face ao seu objeto social e enquanto entidade adjudicante, a 

Municípia constituiu e integra a Central de Compras, em 

conjunto com os Municípios, com vista à racionalização da 

contratação pública de âmbito local, à redução dos custos 

contratuais e incrementação do poder dos consumidores 

institucionais locais. -------------------------------------------------  

- A Municípia propõe, assim, a adesão do Município de 
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Trancoso à Central de Compras. ------------------------------------  

- A Municípia mais se propõe a gerir, promover e a assumir a 

função da Central de Compras, nos termos previstos no n.º 2 do 

art.º 2º do Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro. -----------  

- A atividade a desenvolver pela Central de Compras assentará 

na uniformização de preços e disponibilização de catálogos de 

compras eletrónicos únicos, na generalidade das categorias 

contratadas, para todos os Municípios integrantes, pelo que se 

torna imprescindível a capacitação da Central de Compras 

como representante dos Municípios, em sede de recurso aos 

acordos-quadro celebrados. -----------------------------------------  

- A Municípia, enquanto entidade gestora da Central de 

Compras e a própria Central de Compras apenas poderão 

representar os Municípios com a prévia deliberação dos 

respetivos órgãos executivos, mais carecendo de competente 

mandato administrativo dos Municípios para constituir a 

Central de Compras, como entidade agregadora devidamente 

habilitada para fazer os convites em todos os procedimentos 

que levem à celebração dos acordos-quadro, por si assinados. -  

- A Municípia pretende, assim, em conjunto com o Município de 

Trancoso habilitar a Central de Compras como entidade capaz 

de iniciar todos os procedimentos concursais necessários à 

celebração dos acordos-quadro, bem como para fazer convites 
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às entidades fornecedoras em todos os procedimentos que 

levem à celebração dos acordos-quadro por si assinados. ------  

Sítio na Internet: Portal informativo -------------------------------  

- Afigura-se de extrema importância instituir, de igual modo, 

um portal informativo com vista a realizar consultas, 

promovendo-se, desta forma, uma maior concorrência, 

transparência e potenciando melhores condições comerciais 

para as entidades integrantes da Central de Compras. ----------  

- O Portal informativo tem por objetivo permitir às Entidades 

Integrantes consultar os fornecedores co-contratantes, as 

condições de venda dos mais variados bens e serviços, de 

acordo com um conjunto de critérios previamente definidos, 

assentes em princípios de concorrência, transparência e 

eficiência, e que permite aos Municípios e outras entidades 

locais interessadas uma consulta instantânea ao mercado e aos 

fornecedores. ----------------------------------------------------------  

- A consulta e a utilização do Portal informativo, como vimos 

supra, é facultativa sendo a aquisição de bens e serviços com 

recurso à Central de Compras livre. -------------------------------  

- A consulta prévia das condições oferecidas pelos 

fornecedores co-contratantes é, neste momento, o mecanismo 

mais adequado à prossecução da redução da despesa pública,  

valorizando-se a poupança, promovendo-se a concorrência, 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

transparência e a responsabilização pela gestão dos dinheiros 

públicos. ---------------------------------------------------------------  

- Através da Central de Compras os Municípios e outras 

entidades locais que a integrem alargam as suas vantagens, 

nomeadamente, através de uma economia de custos e 

desburocratização nos procedimentos administrativos 

resultantes da atividade da Central como é demonstrado no 

Estudo de Viabilidade anexo II.  -------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se que o Município de Trancoso delibere 

sobre as seguintes matérias: ----------------------------------------  

1. Integrar, sem caráter vinculativo de aquisição, sem qualquer 

custo de adesão ou manutenção, em conjunto com outros 

Municípios e com a empresa municipal Municípia – Empresa de 

Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A, a Central de 

Compras denominada Central Nacional de Compras 

Municipais, e autorizar a mesma, em nome do Município, se 

possa constituir como entidade agregadora dos Municípios que 

a integram ficando esta devidamente habilitada para iniciar 

procedimentos concursais e celebrar acordos-quadro, com vista 

a disciplinar relações contratuais futuras pelas entidades 

aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo dos acordos-

quadro por si assinados; ---------------------------------------------  

2. Autorizar a Municípia a gerir, com carácter exclusivo, a 
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Central de Compras CNCM; -----------------------------------------  

3. Aprovar o Regulamento Orgânico e de Funcionamento da 

Central de Compras CNCM; -----------------------------------------  

4. Aprovar a criação do Portal informativo a ser criado pela 

Municípia e aderir ao mesmo. ---------------------------------------  

----------------“Minuta de Contrato de Adesão à  -----------------  

------------Central Nacional de Compras Municipais  ------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Central Nacional de Compras Municipais (CNCM), aqui 

representada por Municípia – Empresa de Cartografia e 

Sistemas de Informação, E.M., S.A, pessoa coletiva n.º 

504475606, com sede em Taguspark, Edifício Ciência II,  n.º 11 

-3º B, Porto Salvo, na qualidade de Entidade Gestora, nos 

termos previstos no n.º 1 do art.  8.º do respetivo Regulamento 

Orgânico e de Funcionamento, adiante designada “Primeira 

Contraente”, ----------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, aqui representado por Amílcar José 

Nunes Salvador, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, e conforme decisão de […]  da Assembleia 

Municipal, adiante designado “Segundo Contraente”, -----------  

Considerando que: ----------------------------------------------------  

a) A CNCM é uma central de compras constituída ao abrigo do 
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disposto nos artigos 260.º a 262.º do Código dos Contratos 

Públicos e do Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro; ------  

b) A CNCM rege-se pelo disposto no seu Regulamento Orgânico 

e de Funcionamento, que tem natureza de regulamento interno 

e o qual em conjunto com as respetivas deliberações 

representam o ato constitutivo da CNCM; -------------------------  

c) Para a formação de contratos de aquisição de bens e 

serviços cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam 

suscetíveis de estar submetidos à concorrência, os Municípios 

têm de adotar um tipo de procedimento pré-contratual, em 

função do valor do contrato ou de critérios materiais e seguir a 

tramitação prevista na parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------------  

d) Existem certos tipos de bens e serviços que os Municípios 

adquirem recorrentemente, como sejam, energia, gasóleo, 

viaturas, seguros, produtos de higiene e limpeza, economato,  

etc., encontrando-se obrigados, para a aquisição deste tipo de 

bens e serviços, a repetir procedimentos pré-contratuais para 

celebrar contratos com a mesma natureza e características; ---  

e) Aos procedimentos pré-contratuais estão associados custos 

com a sua tramitação, nomeadamente, com a elaboração das 

peças do procedimento, constituição de júri,  análise de 

propostas e avaliação das mesmas, escolha dos fornecedores, 
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manutenção das plataformas eletrónicas, etc.;--------------------  

f) Atendendo à conjuntura económica atual e às medidas 

governamentais para a redução do défice e despesa pública, 

também no âmbito da administração local, torna-se 

fundamental reduzir a despesa; -------------------------------------  

g) Nesse sentido, afigura-se indispensável reduzir a despesa 

inerente à aquisição dos bens e serviços mais consumidos pelas 

Autarquias, designadamente, através da adesão a uma Central  

de Compras, uma vez que: -------------------------------------------  

h) De acordo com art. 261.º do CCP, as centrais de compras 

destinam-se a: ---------------------------------------------------------  

i. Adjudicar propostas de execução de empreitadas públicas, de 

fornecimento de bens móveis e de prestação de serviços, a 

pedido e em representação das entidades adjudicantes; ---------  

ii. Locar ou adquirir bens móveis ou adquirir serviços 

destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por forma 

a promover o agrupamento de encomendas; -----------------------  

iii . Celebrar acordos-quadro, designados contratos públicos de 

aprovisionamento, que tenham por objeto a posterior 

celebração de contratos de obras públicas ou de locação ou 

aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços. ----------  

i) Caberá, assim, à CNCM, através da sua entidade gestora,  

proceder à abertura de procedimentos concursais, elaboração 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

de peças, análise e avaliação de propostas, escolha de 

fornecedores e adjudicação para a celebração dos acordos-

quadro, podendo os Municípios beneficiar dos termos e 

condições definidos nos acordos-quadro, mediante simples 

convite e despacho de adjudicação. --------------------------------  

j) As entidades adjudicantes aderentes à CNCM não ficam 

obrigadas a celebrar contratos ao seu abrigo, podendo 

beneficiar livremente da centralização de compras. Pelo que, --  

k) As entidades aderentes à CNCM, poderão, designadamente: -  

i. Reduzir custos contratuais, uma vez que estão dispensados de 

repetir procedimentos pré- contratuais e, consequentemente, ---  

ii.  Poupar tempo e recursos na elaboração das peças do 

procedimento e na tramitação prevista na Parte II do Código 

dos Contratos Públicos e, por conseguinte, -----------------------  

iii . Obter os bens e serviços em tempo útil, adequado às suas 

necessidades; ----------------------------------------------------------  

iv.  Aceder a preços e condições mais competitivas, uma vez que 

os Co-contratantes dos acordos-quadro fornecerão as várias 

entidades adjudicantes aderentes, estando em causa um elevado 

volume de vendas; ----------------------------------------------------  

v. Aceder mais rapidamente a inovações lançadas pelas 

marcas; ----------------------------------------------------------------  

vi.  Aceder a constante informação sobre o estado das 
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encomendas em curso, através da consulta ao site e do portal 

informativo a criar. --------------------------------------------------  

É celebrado o presente contrato nos termos dos considerandos 

supra e das cláusulas seguintes: ------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 1.ª  ----------------------------  

---------------------------------(Objeto)  -------------------------------  

Pelo presente contrato, o Segundo Contraente manifesta a sua 

expressa vontade de integrar a Central Nacional de Compras 

Municipais, o que comporta a adesão aos princípios da CNCM 

e a aceitação integral do disposto no Regulamento de Orgânico 

e de Funcionamento melhor definido na alínea b) dos 

considerandos supra que faz parte integrante do presente 

contrato como Anexo I.  ----------------------------------------------  

A CNCM tem como missão: ------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 2.ª  ----------------------------  

------------------(Missão e atividade da CNCM)  -------------------  

a) Estabelecer a estratégia e as políticas de compra e de 

sourcing para as categorias de bens e serviços superiormente 

determinados; ---------------------------------------------------------  

b) Promover e assegurar a agregação de necessidades de 

compra das entidades adjudicantes abrangidas, incluindo a 

consolidação do planeamento de necessidades, a análise, 

normalização e estandardização de especificações de produtos 
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e serviços a adquirir: ------------------------------------------------  

c) Estimar o valor potencial de poupança a obter, através da 

agregação de necessidades de compra das entidades 

adjudicantes abrangidas; --------------------------------------------  

d) Iniciar e conduzir procedimentos, no que respeita às 

categorias de produtos e serviços definidos como transversais e 

proceder, quando aplicável, à gestão dos respetivos contratos e 

relações com fornecedores; -----------------------------------------  

e) Monitorizar o desempenho da função de compras eletrónicas 

e avaliar o impacto (poupanças) dos procedimentos da CNCM;  

f) Promover junto das entidades adjudicantes abrangidas a 

utilização dos serviços da CNCM; ----------------------------------  

g) Elaborar e promover regras e procedimentos que 

simplifiquem e racionalizem os processos de aquisição e 

aprovisionamento; ----------------------------------------------------  

h) Definir critérios de compra e de aquisição de bens e 

serviços em articulação com as deliberações dos Órgãos 

Executivos das entidades abrangidas; -----------------------------  

i) Apoiar as áreas de aprovisionamento das entidades 

adjudicantes abrangidas que pretendem desenvolver 

procedimentos (não transversais),  bem como disponibilizar a 

plataforma tecnológica para a execução desse tipo de 

procedimentos; --------------------------------------------------------  
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j) Prestar apoio às entidades adjudicantes nos processos de 

aquisição de bens e serviços. ----------------------------------------  

2. Sem prejuízo de outras atividades previstas no art.  5.º do seu 

Regulamento Orgânico e de Funcionamento, a CNCM 

desenvolverá todas as atividades que a sua natureza lhe 

permitir,  nomeadamente: --------------------------------------------  

a) Celebração de acordos-quadro, designados por contratos 

públicos de aprovisionamento, com vista à celebração de 

contratos de locação ou aquisição de bens móveis e aquisição 

de serviços; ------------------------------------------------------------  

b) Locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de 

serviços destinados às entidades adjudicantes abrangidas, 

nomeadamente, por forma a promover o agrupamento de 

encomendas; -----------------------------------------------------------  

c) Adjudicação de propostas de execução de fornecimento ou 

locação de bens móveis e de aquisição de serviços, a pedido e 

em representação das entidades adjudicantes abrangidas. ------  

3. A CNCM poderá ainda encetar a negociação de obras e a 

aquisição de bens móveis e serviços nos termos previstos no 

art.  6.º do seu Regulamento Orgânico e de Funcionamento, 

através de contratos de mandato administrativo. -----------------  

4. A CNCM poderá desenvolver todas as competências que lhe 

forem delegadas pelos órgãos executivos das entidades 
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adjudicantes. ----------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 3.ª  ----------------------------  

---------------(Gratuitidade e Não exclusividade)  -----------------  

1. A Adesão à CNCM, objeto do presente contrato, é gratuita. -  

2. Com a celebração do presente contrato o Segundo 

Contraente não fica obrigada a celebrar quaisquer contratos 

ao seu abrigo, podendo beneficiar livremente da centralização 

de compras. ------------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 4.ª  ----------------------------  

--------------------------------(Direitos)  ------------------------------  

Com a celebração do presente contrato de adesão à CNCM, o 

Segundo Contraente tem direito a: ---------------------------------  

a) Usufruir, nos termos do Código dos Contratos Públicos e do 

Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro, das vantagens 

asseguradas pelos acordos-quadro fechados pela CNCM; -------  

b) Beneficiar das ferramentas eletrónicas, nomeadamente, de 

catalogação eletrónica e agregação de necessidades para os 

processos de adjudicação encetados ao abrigo de acordos-

quadro abertos; -------------------------------------------------------  

c) Beneficiar e usufruir da atividade desenvolvida pela CNCM.  

-------------------------------Cláusula 5.ª  ----------------------------  

--------------------------------(Deveres)  ------------------------------  

Sem prejuízo de outras obrigações previstas no Regulamento 
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Orgânico e de Funcionamento da CNCM, o Segundo Contraente 

obriga-se a permitir à CNCM cumprir com a sua missão e 

atividade previstas na cláusula 2.ª  do presente contrato, e 

ainda a: ----------------------------------------------------------------  

a) Autorizar a CNCM a publicitar a sua identidade no sítio da 

Internet e nos fóruns onde a CNCM tenha participação; --------  

b) Fornecer informação à CNCM com a periocidade proposta 

pela comissão de acompanhamento ou com a prontidão 

necessária ao bom funcionamento dos serviços; ------------------  

c) Permitir à CNCM proceder a uma avaliação, de forma 

regular, das necessidades do Segundo Contraente como forma 

de lhes responder com prontidão e eficácia; ----------------------  

d) Autorizar a Entidade Gestora da CNCM a negociar com os 

fornecedores/prestadores de serviços, de acordo com as 

necessidades do Segundo Contraente; ------------------------------  

e) Colaborar na monitorização dos consumos e supervisão das 

condições negociadas e no cumprimento dos prazos e demais 

atribuições da sua responsabilidade; ------------------------------  

f) Autorizar a CNCM a desempenhar as funções de entidade 

agregadora, sempre que o Segundo Contraente assim o 

requeria, por forma a que aquela possa efetuar os convites aos 

Co-Contratantes dos acordos-quadro para os efeitos estatuídos 

no art. 259º do Código dos Contratos Públicos e com eles 
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negociar por qualquer meio legalmente admissível,  sempre a 

pedido e em representação do Segundo Contraente. --------------  

-------------------------------Cláusula 6.ª  ----------------------------  

--------------------------------(Mandato)  -----------------------------  

1. Para os efeitos previstos na alínea e) da Cláusula anterior o 

Segundo Contraente confere à Entidade Gestora da CNCM os 

bastantes e necessários poderes para esta efetuar os convites 

aos Co-Contratantes dos acordos-quadro para os efeitos 

estatuídos no art.  259º do Código dos Contratos Públicos e com 

eles negociar por qualquer meio legalmente admissível,  sempre 

a pedido e em representação do Segundo Contraente. -----------  

2. O Segundo Contraente, desde já, confere à Entidade Gestora 

da CNCM os bastantes e necessários poderes para esta se 

encarregar da negociação da contratação de obras, aquisição 

de bens móveis e serviços não abrangidos por Acordos-Quadro, 

nos termos previstos no art. 6.º do Regulamento Orgânico e de 

Funcionamento. -------------------------------------------------------  

3. A negociação e contratação previstas no número anterior 

dependem de pedido prévio do Segundo Contraente, 

devidamente autorizado pelo seu órgão executivo, devendo do 

mesmo constar os níveis de serviço nos termos dos quais a 

CNCM deve desenvolver, no caso concreto, a sua atividade. ---  

-------------------------------Cláusula 7.ª  ----------------------------  
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------------------------(Cessação do contrato)  ----------------------  

1. O Segundo Contraente tem o direito de fazer cessar a sua 

adesão à CNCM, mediante notificação dirigida à Primeira 

Contraente, efetuada por carta registada, mantendo-se, no 

entanto, as obrigações previstas no âmbito dos acordos-quadro 

celebrados que se encontrem em execução. ------------------------  

2. A CNCM pode fazer cessar a participação do Segundo 

Contraente no âmbito da central de compras, mediante decisão 

fundamentada com base em: -----------------------------------------  

a) incumprimento reiterado de contratos celebrados ao abrigo 

da CNCM; -------------------------------------------------------------  

b) atuação culposa que afete o bom nome e reputação da 

CNCM; -----------------------------------------------------------------  

c) incumprimento grave das obrigações do Segundo Contraente 

face à CNCM. ---------------------------------------------------------  

Feito em […], aos […]  de -------------------------------------------  

A Primeira Contraente: Central Nacional de Compras 

Municipais -------------------------------------------------------------  

O Segundo Contraente: Município de Trancoso - Amílcar José 

Nunes Salvador.” -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, aderindo à Central Nacional de Compras 

Municipais e aprovando a respetiva minuta de contrato. -------  
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Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à proibição 

de uso de foguetes e fogo-de-artifício, em período crítico:  De 

seguida, foi presente informação do setor de ambiente e 

serviços urbanos, acerca do assunto referido em epígrafe, que 

se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------  

‘Na sequência da última reunião da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, ocorrida a 12 de abril de 

2017 e da aprovação, por parte de todos comissários presentes, 

da não emissão de autorização prévia pela Câmara Municipal 

de Trancoso, para a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, em período critico, somos pela 

presente informar que tal decisão só será vinculativa após 

deliberação desta Câmara Municipal. -----------------------------  

Mais se informa que, segundo a Portaria n.º 195/2017, de 22 de 

junho, o período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, para o ano de 2017, vigora de 22 de 

junho a 30 de setembro e, nele, devem ser asseguradas medidas 

especiais de prevenção contra incêndios florestais.’ -------------  

Em conformidade com a decisão da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, a Câmara Municipal 

deliberou não emitir autorizações prévias para utilização de 
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fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, em período 

crítico. -----------------------------------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços associados à participação no Festival de Música 

que irá ocorrer no Castelo de Trancoso, nos próximos dias 

21, 22 e 23 de julho: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘O Município de Trancoso irá promover, nos próximos dias 21, 

22 e 23 de julho, o Festival de Música no Castelo, evento esse 

que animará e atrairá gente ao Centro Histórico e que, dado o 

seu cariz alternativo, com música medieval e de tradição oral, 

convidará diversos públicos a visitar Trancoso. ------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação no citado 

festival, pelo que proponho, para o efeito, os seguintes valores:  

- Bilhete de sexta-feira e sábado: 2€; ---------------------------  

- Bilhete de domingo: 1€’ -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, tendo votado 

contra os senhores vereadores do PSD, por entenderem que 

deveria ser gratuita a participação no festival,  tal como 

acontece com a Feira Medieval. ------------------------------------  
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Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 996 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Castanheira, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 9.684,32€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.660,62€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1033 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 16.784,86€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 11.758,75€, mediante a celebração 
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de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 997 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Palhais, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 11.503,22€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 7.215,84€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1010 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Reboleiro, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 11.957,51€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 
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financeiro, no montante de 8.224,05€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 985 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Rio de Mel, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.742,79€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 2.573,79€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 995 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da União de Freguesias de Freches e Torres, a solicitar 

a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 14.866,76€, 

visando a defesa da floresta contra incêndios, na sequência da 

aprovação de uma candidatura para a execução de Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do PRODER. --  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 
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Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 10.478,77€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 994 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da União de Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 25.502,67€, visando a defesa da 

floresta contra incêndios, na sequência da aprovação de uma 

candidatura para a execução de Mosaico de Parcelas de Gestão 

de Combustíveis, no âmbito do PRODER. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 17.975,50€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 978 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 

de maio, da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

35.628,52€, visando a defesa da floresta contra incêndios, na 

sequência da aprovação de uma candidatura para a execução de 
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Mosaico de Parcelas de Gestão de Combustíveis, no âmbito do 

PRODER. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 25.112,60€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

*A31*  De seguida, foi presente o requerimento número 1413 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de junho, da Junta de Freguesia de Granja, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 15.000€, 

destinado à execução de obras de manutenção e reparação dos 

edifícios da Freguesia. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1031 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Moimentinha, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 20.000€, 

destinado à realização de obras no edifício da Casa do Povo da 
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freguesia. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 1359 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do corrente 

mês de junho, da Associação Cultural e Recreativa de Rio de 

Mel, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

4.000€, destinado à concretização do seu plano de atividades 

para o corrente ano. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A34*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A36*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 19h00m, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


