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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 25 DE MAIO DE 2022. -------------------------  

*A1*  Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senh or 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Carvalho e Cristóvão 

Santos.  -----------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

Aprovação e Publicidade de Ata:  ---------------------------------  

*A3*  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 11 

do corrente mês de maio 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.   

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

*A4*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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97, datado de 24 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

-Operações Orçamentais: 4.582.379,98€;  ---------------------  

-Operações não Orçamentais: 321.503,45€.  ------------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos concursais destinados ao fornecimento de 

energia elétrica para o Município de Trancoso, no âmbito 

de concurso a promover pela ENERAREA. -------------------  

Ponto 4:  Apreciação de uma informação técnica relacionada 

com correções a introduzir em 2 mapas de prestação  de 

contas do Município, referentes ao ano económico de 2021.  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

relacionado com a outorga de uma escritura de compra e 

venda, no âmbito de Aviso de Atribuição de Lotes na Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso . -------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas ao exerc ício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 
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imóvel, sito na rua do Açougue, em Trancoso. --------------  

Ponto 7: Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA  

*A6*  Intervenções:  Usando da palavra, o senhor Presidente da 

Câmara começou por propor que fosse aprovado um voto de 

pesar pelo recente falecimento do senhor José Carvalho, ex -

vereador da Câmara Municipal de Trancoso, no período 

compreendido entre 1997 e 2001, que, num espírito sempre 

democrático, deu o seu contributo para o desenvolvimento do  

concelho.---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, exarar em 

ata esse voto de pesar, bem como endereçar sentidas 

condolências à família. ----------------------------------------------  

*A7*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara entregou aos 

senhores vereadores cópia do programa oficial das atividades 

previstas relacionadas com o feriado municipal, fazendo uma 

breve apresentação do mesmo e  tendo-os convidado a participar 

nos eventos previstos, nos dias 27, 28 e 29 do corrente mês de 

maio. -------------------------------------------------------------------  

*A8*  Interveio, depois, o senhor vereador João Carvalho para:  -------  

- informar que só poderá estar presente nas atividades previstas 

para o dia 29, uma vez que, nos di as 27 e 28, estará ausente 
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de Trancoso;  --------------------------------------------------------  

- solicitar ao senhor Presidente da Câmara que os vereadores 

fossem informados de quais as entidades que irão estar  

presentes, naquelas atividades;  -----------------------------------  

- acerca do cemitério de Trancoso, referir que é um assunto que 

já se vem a arrastar, há vários anos e que é urgente e 

premente que se proceda à sua ampliação, uma vez que não 

há campas disponíveis, em condições de poder ser adquiridas. 

Acrescentou, ainda, que o projeto técnico que est á a ser 

elaborado deveria ser objeto de discussão prévia, a fim de lhe 

poderem ser introduzidos eventuais melhoramentos ; ----------  

- perguntar quais são as intervenções que estão previstas no 

projeto ‘ALL FOR ALL – Linha de Apoio ao Turismo 

Acessível, no Centro Histórico de Trancoso ’ , recentemente 

adjudicado à empresa “Edibeiras, Limitada” ;  -------------------  

- lembrar que, já na reunião do passado dia 23 de março, 

alertou para a necessidade de se proceder à manutenção e 

requalificação de diversos equipamentos e edifícios 

municipais, tendo, agora , referido, entre outros,  o campo de  

jogos localizado junto das Piscinas Municipais de Trancoso, 

o parque municipal, a limpeza de diversas placas indicativas 

e de sinalização no Centro Histórico e a reparação de lancis  

levantados, junto das Portas D’El-Rei. Acrescentou que a 
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concretização destas pequenas intervenções irá dar outra 

imagem da cidade de Trancoso.  ----------------------------------  

Em resposta às questões e  sugestões formuladas pelo senhor 

vereador, o senhor Presidente da Câmara disse que:--------------  

- os senhores vereadores irão ser informados de quais as 

entidades que irão estar presentes nas comemorações 

inerentes ao feriado municipa; -----------------------------------  

- o projeto do cemitério está a avançar, faltando, apenas, alguns 

projetos de especialidades, para o mesmo ficar concluído,  

existindo já os necessários pareceres de entidades 

supervisoras. Acrescentou que se trata de um projeto 

elaborado pelos serviços técnicos do Município, em terrenos 

municipais, prevendo muitos lugares de sepultura  e que, a 

curto prazo, o mesmo irá ser disponibilizado para efeitos de 

consulta;  ------------------------------------------------------------  

- a concretização do projeto ‘ALL FOR ALL’ , adjudicado na 

sequência de um procedimento de concurso público, com cem 

por cento de comparticipação, irá garantir a acessibilidade às 

pessoas com mobilidade reduzida, no espaço compreendido 

entre o Posto de Turismo e o Castelo de Trancoso, tendo feito 

uma breve descrição do troço a intervencionar. Acrescentou 

que o projeto, elaborado pelos serviços técnicos do 

Município, irá ser facultado aos senhores vereadores e que as 
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obras, previsivelmente, estarão concluídas até final do verão;  

- reconhecendo a importância da manutenção e requalificação 

dos equipamentos municipais, estão os serviços do Município  

alertados para a necessidade de executar tais trabalhos. 

Acrescentou que, apesar das insuficiências existentes, hoje, a 

imagem da cidade é bem melhor do que era, há alguns anos 

atrás, nomeadamente no acesso e nas rotundas localizadas a 

sul.  -------------------------------------------------------------------  

*A9*  Intervindo, o senhor vereador Eduardo Pinto referiu que, no 

cemitério de Trancoso, no talhão mais profundo , ainda há 

campas disponíveis e que o senhor Presidente da Câmara já 

incumbiu os serviços técnicos municipais de desenvolverem 

uma entrada lateral que permita o acesso mais fácil a esse 

espaço, com uma entrada digna.  ------------------------------------  

*A10*  De seguida, interligada com o ponto 6 da ordem de trabalhos, 

relativo ao possível exercício do direito de preferência na 

aquisição de um imóvel no Centro Histórico de Trancoso, o 

senhor vereador João Carvalho apresentou a seguinte 

intervenção: -----------------------------------------------------------  

‘Na reunião de Câmara de 03/03/2022, questionei o senhor 

Presidente sobre o resultado prático da implementação da ARU 

para o Centro Histórico de Trancoso, nomeadamente:  -----------  

1- Quantos imóveis , localizados na ARU CHT, foram 
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recuperados / intervencionados, nos termos da estratégia 

de reabilitação de acordo com a Proposta de Delimitação 

da ARU do Centro Histórico de Trancoso (ARU CHT)? ----  

2- Qual o efeito deste programa? --------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu que se iria inteirar 

do assunto,  para, posteriormente, prestar os esclarecimentos 

solicitados.  ------------------------------------------------------------  

Dado que ainda não obtive qualquer resposta,  volto, desta 

forma, a formular as mesmas questões, dada a importância do 

assunto para a requalificação do Centro Histórico de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da  Câmara referiu que já 

existe, nos serviços municipais, um levantamento das 

habitações, acompanhado de fotografias, que, no Centro 

Histórico se encontram em fase de possível alienação e que, 

eventualmente, poderão ser adquiridas pelo Município de 

Trancoso, no âmbito da estratégia local de habitação.  -----------  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  -----------------------------------------------------------  

*A11*  De seguida, foi presente informação do setor de contabilidade 

que se reproduz na integra:  ------------------------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5, do artigo 82º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação da 
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aplicação da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro,  e do Decreto-lei 

127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção através 

de comunicação dirigida à DGAL em dezembro de 2018. O 

referido regime de exclusão tem vindo a ser previsto nas 

sucessivas Leis de Orçamento de Estado aprovadas desde 

então, pelo que, enquanto se mantiver em vigor o OE 2021, 

aprovado pela Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, e conforme 

previsto no n.º  6, do artigo 111º, a possibilidade da aplicação 

da exclusão continua a manter -se durante o exercício de 2022, 

pelo menos até à aprovação do novo OE.  --------------------------  

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida Lei, conforme despacho exarado no 

passado dia 28 de dezembro de 2018. ------------------------------  

Neste contexto, e de forma a dar cumprimento ao teor do 

referido despacho, foram calculados os Fundos Disponíveis 

para o mês de maio de 2022, tendo-se apurado um saldo inicial 

de 2.383.042,96 euros. Após a assunção e registo de novos 

compromissos ocorridos ao longo do corrente mês de maio,  

verifica-se existir, na presente data, um saldo de Fundos 

Disponíveis de 2.209.785,14 euros. --------------------------------  

Mais se informa, que na execução do referido cálculo foram  
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consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto -lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas  redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria previstas no artigo 11 1° da Lei 75-

B/2020, de 31 de dezembro.’  ----------------------------------------  

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

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5861 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de maio, de Manuel António Ribeiro 

Castela, residente em Trancoso, na qualidade de procurador de 

Maria Filomena Ribeiro Monteiro, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua do Açougue, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 1378, da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em 

vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização. --  

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 5952 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de maio, de Valdemar Lopes da Paixão 

Guerra, residente em Castaíde, na qualidade de cabeça de casal 
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da herança de Virgínia de Jesus, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma edificação, 

destinada a arrecadações e arrumos, sita na travessa de S. Luís,  

em Torre do Terrenho, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 362, da União das Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização. --  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5965 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de maio, de Celeste Teixeira Morgado 

Fernandes Carvalho, residente na Guarda, na qualidade de 

cabeça de casal da herança de António Alberto Moreira de 

Carvalho, a solicitar dispensa de autorização  de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na rua do Orgal, em 

Castanheira, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 42, 

da Freguesia de Castanheira, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização. --  



 

 
Ata  n . º    1 0  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    25 -0 5 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 6087 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do corrente mês de maio, de Maria do Céu do Nascimento 

Vaz Saraiva, residente na Alemanha, na qualidade de 

proprietária, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação, tipo ‘Outros’,  sita na rua do Meio, 

em Cótimos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 380, 

da Freguesia de Cótimos, uma vez que a mesma foi construída 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7  

de agosto de 1951. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização. --  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos concursais destinados ao fornecimento de 

energia elétrica para o Município de Trancoso, no âmbito de 

concurso a promover pela ENERAREA:  -------------------------  

*A16*  Acerca deste assunto, foram presentes uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara, bem como o programa de procedimento e 

o caderno de encargos, destinados ao fornecimento de energia 

elétrica, que se reproduzem na integra:  ----------------------------  

-----------------------------Proposta----------------------------------  

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

a) A Câmara Municipal deliberou, em sua reunião ordinária de 



 

 
Ata  n . º    1 0  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    25 -0 5 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

11/05/2022, aprovar a constituição de um Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes  que integra os Municípios de 

Belmonte, Fornos de Algodres, Manteigas, Pinhel e Trancoso 

e a Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior 

(ENERAREA), tendo em vista o fornecimento de energia 

elétrica para os Municípios atrás identificados, para o 

período de 2022/2023;  --------------------------------------------  

b) Foi igualmente aprovada, na reunião de Câmara acima 

mencionada, a delegação de competências na referida 

Agência, com vista à abertura de um procedimento de 

contratação, sobre a forma de concurso público, a fim de 

garantir aquele fornecimento de energia;  -----------------------  

c) A Assembleia Municipal autorizou já, por deliberação 

tomada na sessão de 29/04/2022, as despesas plurianuais 

associadas àquele concurso público;  ----------------------------  

d) Importa, pois, concluir o processo de habil itação da referida 

ENERAREA, a fim de esta proceder à abertura do concurso 

publico em causa.  --------------------------------------------------  

Assim, face aos considerandos atrás mencionados, proponho 

que a Câmara Municipal delibere aprovar o Programa de 

Procedimentos e o Caderno de Encargos do referido concurso 

público, permitindo, desta forma, que aquela Agência possa 

avançar com o mesmo procedimento de contratação. ’  -----------  
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-------------------Programa de Procedimento  ---------------------  

--------------- 'Fornecimento de energia elétrica  ------------------  

---------------------para os Municípios de Belmonte,  -------------  

------Fornos de Algodres, Pinhel, Manteigas e Trancoso  -------  

--------------Procedimento 2-ENERAREA-2022-------------------  

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

------------------------------Objeto  ------------------------------------  

O presente procedimento tem por objeto principal a aquisição 

do serviço de fornecimento de eletricidade em regime de 

mercado de preços livres , que respeite as exigências definidas 

no Caderno de Encargos, para os Municípios de Belmonte, 

Fornos de Algodres , Manteigas, Pinhel e Trancoso. -------------  

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

----------------------Entidade Adjudicante  --------------------------  

1. A Entidade Adjudicante é o Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes constituído pelos Municípios de Belmonte,  

Fornos de Algodres, Manteigas , Pinhel,  Trancoso e a 

ENERAREA - Agência Regional de Energia e  Ambiente do 

Interior, constituído nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

Artigo 39.º do CCP. ------------------------------------------------  

2. O representante do Agrupamento, para efeitos de condução 

do procedimento de formação do contrato, é a ENERAREA - 

Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior  
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(doravante designada por ENERAREA) com sede em Largo 

dos Bombeiros Voluntários, 6250-088 Belmonte, com o 

contacto telefónico nº 275 323 116, fax nº 275 327 424, com 

sítio na internet em www.enerarea.pt e endereço de e-mail 

contacto@enerarea.pt.  --------------------------------------------  

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

-----------Órgão que tomou a decisão de contratar  ---------------  

Nos termos do n.º  1 do art.º 36.º , art.º 38.º e nº  3 do art.º 39º, 

todos do CCP, a decisão de contratar e a escolha do presente 

procedimento, foi fundamentada e tomada por deliberação das 

respetivas entidades adjudicantes que integram o Agrupamento 

de Entidades Adjudicantes . ------------------------------------------  

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

-------------------------Concorrentes ---------------------------------  

1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que 

participa em qualquer procedimento de formação de um 

contrato mediante a apresentação de uma proposta.  ----------  

2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas s ingulares 

ou coletivas, sem que entre as mesmas exista qualquer 

modalidade jurídica de associação. -----------------------------  

3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são 

solidariamente responsáveis, perante a entidade adjudicante,  

pela manutenção da proposta.  ------------------------------------  
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4. Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento 

concorrente, e apenas estes, devem associar-se, antes da 

celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio 

externo.--------------------------------------------------------------  

5 Não podem ser concorrentes ou integrar qualquer 

agrupamento, as entidades que incorram em qualquer dos 

impedimentos previstos no artigo 55 .º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------  

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

-------------------Documentos da proposta  -------------------------  

1. A proposta deve ser constituída pelos segu intes documentos:  

a) Tratando-se de um procedimento com publicação de 

anúncio no JOUE, em substituição da declaração de 

aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante no 

anexo I do Código dos Contratos Públicos , deve ser 

apresentado obrigatoriamente o DEUCP (Documento 

Europeu Único de Contratação Pública), conforme o n.º  

6 do Artigo 57.º do CCP.  ------------------------------------  

b) No caso de pessoa coletiva, o concorrente dev e juntar 

cópia da Certidão de Inscrição no Registo Comercial .  --  

c) Documentos dos quais constem os atributos da proposta, 

de acordo com os quais o concorrente se dispõe a 
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contratar, sem dispensa de apresentação dos seguintes:   

- Preço Total;  ----------------------------------------------  

- Preenchimento dos ficheiros Anexos 

“Anexo_Belmonte_Proposta_Valor”, 

“Anexo_FornosAlgodres_Proposta_Va lor”,  

“Anexo_Manteigas_Proposta_Valor”,  

“Anexo_Pinhel_Proposta_Valor”,  

“Anexo_Trancoso_Proposta_Valor”, com os valores 

de energia preenchidos;  --------------------------------  

d) Os preços constantes da proposta deverão ser indicados 

em algarismos e não incluem o IVA. Quando os preç os 

constantes da proposta forem também indicados por 

extenso, em caso de divergência prevalecem estes.  -------  

e) Documentos que contenham os termos ou condições 

relativas a aspetos da execução do contrato, não 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, 

aos quais a entidade adjudicante pretende que o 

concorrente se vincule, designadamente no segu inte: ----  

- Condições de pagamento; -------------------------------  

- Prazo de entrega; ----------------------------------------  

f) Quaisquer outros documentos que o concorrente considere 

indispensáveis ao esclarecimento dos atributos da sua 

proposta. ---------------------------------------------------------------  
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2. As propostas apresentadas não serão obje to de negociação. -  

3. As propostas devem respeitar os seguintes  elementos 

formais: -------------------------------------------------------------  

a) As páginas devem ser numeradas, sendo a última página 

de cada documento que compõe a proposta, assinada 

com assinatura eletrónica qualificada, mediante a 

utilização de certificado digital qualificado, pela (s) 

pessoa (s) com poderes para obrigar o concorrente. Nos 

casos em que o certificado digital não possa relacionar 

o assinante com a sua função e poder de assinatura, 

deve a entidade interessada submeter à plataforma 

eletrónica um documento eletrónico oficial indicando o 

poder de representação e a assinatura do assinante.  ----  

b) As propostas e documentos que as acompanham devem 

ser redigidos em língua portuguesa . -----------------------  

c) Quando a proposta seja apresentada por agrupamento 

concorrente deve ser apresentado um DEUCP e uma 

Certidão de Inscrição no Registo Comercial por cada um 

dos membros desse agrupamento . ---------------------------  

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

-------------------Propostas com variantes  -------------------------  

1. Não é admitida a apresentação de propostas com variantes.  -  

2. Para efeitos do número anterior, são var iantes as propostas 
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que, relativamente a um ou mais aspetos da execução do 

contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito 

a condições contratuais alternativas nos termos 

expressamente admitidos pelo caderno de encargos. ----------  

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

----------------Modo de apresentação da proposta  ----------------  

Os documentos da proposta devem ser apresentados 

diretamente na plataforma eletrónica de contratação pública 

da ENERAREA –  Agência Regional de Energia e Ambiente do 

Interior. ----------------------------------------------------------------  

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

--------Local e prazo para a apresentação das propostas  --------  

Os documentos que constituem a proposta deverão ser 

apresentados diretamente na plataforma eletrónica de 

contratação pública ANOGOV, acessível através do sítio 

eletrónico http://www.anogov.pt,  disponibilizada pela empresa 

ANOGOV, até às 23:59 horas do 30.º  dia a contar da data de 

envio para publicação do anúncio relativo ao presen te 

concurso público. -----------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 9.ª  --------------------------------  

-------------Esclarecimentos, retificação e alteração  -------------  

----------------------das peças procedimentais  ---------------------  

Os pedidos de Esclarecimentos e Erros e Omissões por parte 
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dos interessados, bem como o seu suprimento, por parte da 

entidade adjudicante, obedecem ao est ipulado no Artigo 50.º do 

CCP. --------------------------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 10.ª  ------------------------------  

-------------------Documentos de Habilitação  ----------------------  

1. Nos termos do Artigo  81.º do CCP, o adjudicatário deve 

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação 

de adjudicação, através da plataforma elet rónica 

www.anogov.pt, os documentos de habilitação exigidos no 

Artigo 81.º do CCP. ------------------------------------------------  

2. O adjudicatário deve também apresentar Licença emitida 

pela Direção Geral de Energia  e Geologia, que comprove ser 

comercializador de  energia elétrica em regime de mercado 

livre. -----------------------------------------------------------------  

3. O prazo para supressão e irregularidades detetadas nos 

documentos de habilitação é de 5 dias úteis.  -------------------  

---------------------------Cláusula 11.ª  ------------------------------  

--------Prazo da obrigação de manutenção das propostas  -------  

De acordo com o Artigo 65.º do CCP, os concorrentes são 

obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 150 

dias,  contados da data do termo do prazo fixado para a 

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

---------------------------Cláusula 12.ª  ------------------------------  
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---------------------Critério de Adjudicação  ------------------------  

1. A adjudicação é concretizada segundo critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, na modalidade do preço 

mais baixo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do 

CCP. -----------------------------------------------------------------  

2. Em caso de empate será dada preferência à proposta que 

apresente o menor preço para as horas de vazio do 

“Fornecimento de Energia Ativa – BTN Iluminação Pública”.   

---------------------------Cláusula 13.ª  ------------------------------  

---------------------Análise das Propostas  --------------------------  

1. As propostas são analisadas em todos os seus atributos 

representados pelo fator que  densifica o critério de 

adjudicação.  --------------------------------------------------------  

2. São excluídas as propostas cuja análise revele: ---------------  

a) Que não apresentem qualquer dos elementos exigidos na 

proposta.  -------------------------------------------------------  

b) Que apresentem atributos que violem os parâmetros 

base fixados no Caderno de Encargos ou que apresentem 

quaisquer termos ou condições que violem aspetos da 

execução do contrato a celebrar por aquele não 

submetidos à concorrência;  ---------------------------------  

c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtud e 

da forma de apresentação de algum dos  respetivos 
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atributos;  ------------------------------------------------------  

d) Que o preço contratual apresentado seja superior ao 

preço base definido no Caderno de Encargos; ------------  

e) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de 

quaisquer vinculações legais ou regulamentares 

aplicáveis;  -----------------------------------------------------  

3. A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou 

informações suscetíve is de falsear as regras da 

concorrência;  -------------------------------------------------------  

4. Quando se verifique alguma das situações identificadas no 

n.º 2 do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos.  -----  

---------------------------Cláusula 14.ª  ------------------------------  

-----------------------Relatório Preliminar  --------------------------  

Após a análise das propostas e aplicação do critério de 

adjudicação, o Júri elabora fundamentadamente um Relatório 

Preliminar, no qual deve propor a ordenação das propostas.  

----------------------- ----Cláusula 15.ª  ------------------------------  

-----------------------Audiência Prévia  ------------------------------  

Elaborado o Relatório Preliminar, o Júri procede à audiência 

prévia nos termos do disposto no artigo 147.º do Código dos 

Contratos Públicos.  --------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 16.ª  ------------------------------  

-------------------------Relatório Final  ------------------------------  
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Cumprindo o disposto na cláusula anterior, o Júri elabora um 

Relatório Final fundamentado, no qual po ndera as observações 

dos concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência 

prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do 

relatório preliminar.  -------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 17.ª  ------------------------------  

--------------------------Adjudicação  ---------------------------------  

1. Sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, o órgão 

competente para autorizar a presente despesa, toma a 

decisão de adjudicação e notifica-a aos concorrentes até ao 

temo do prazo da obrigação das propostas . --------------------  

2. Por motivo devidamente justificado, a decisão de 

adjudicação pode ser tomada e notificada aos concorrentes 

após o termo do prazo referido no número anterior, sem 

prejuízo do direito de recusa da adjudicação pelo 

concorrente cuja proposta foi escolhida.  -----------------------  

3. A decisão de adjudicação é notificada, em simultâneo, a 

todos os concorrentes.  ---------------------------------------------  

4. As notificações referidas no número  anterior são 

acompanhadas do Relatório Final.-------------------------------  

---------------------------Cláusula 18.ª  ------------------------------  

-------------------Causas de Não Adjudicação  ---------------------  

1. Não há lugar a adjudicação quando:  ----------------------------  
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a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;  -----------  

b) Todas as propostas tenham sido excluídas;  ------------------  

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar 

aspetos fundamentais das peças do concurso após o termo 

do prazo fixado; -------------------------------------------------  

d) A decisão de não adjudicação, bem como os respetivos 

fundamentos, é notificada a todos os concorrentes;  --------  

e) A entidade adjudicante referida na Cláusula 2.ª ,  do  

presente Programa de Procedimento, reserva-se no direito 

de não proceder à adjudicação, caso o preço proposto se 

revele superior aos preços praticados no  mercado 

regulado. ---------------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 19.ª  ------------------------------  

-----------------------------Caução------------------------------------  

1. Será exigido pela entidade adjudicante a prestação de uma 

caução destinada a garantir a celebração do contrato, bem 

como o exato e pontual cumprimento de todas as obri gações 

legais e contratuais que assume com essa cele bração. --------  

2. Pode não ser exigida a prestação da caução quando o 

adjudicatário apresente seguro de execução do contrato a 

celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o 

respetivo preço contratual, ou declaração de assunção de 

responsabilidade solidária com o adjudicatário, pelo mesmo 
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montante, emitida por entidade bancária, desde que essa 

entidade apresente documento comprovativo de que possui 

sede ou sucursal em Estado membro da União Europeia, 

emitido pela entidade que nesse Estado exerça a supervisão 

seguradora ou bancária, respetivamente. -----------------------  

3. O valor da caução é de 5% do preço contratual.  --------------  

4. Quando o preço total resul tante da proposta adjudicada seja 

considerado anormalmente baixo, o valor da caução a 

prestar pelo adjudicatário é de 10% do preço contratual.  ----  

5. O adjudicatário, quando lhe seja exigida, deve prestar a 

caução no prazo de 10 dias a contar da respetiva 

notificação, devendo comprovar essa prestação junto da 

entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente. -----  

6. A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos 

emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia 

bancária ou seguro caução, conforme escolha do 

adjudicatário.  ------------------------------------------------------  

Todas as despesas relativas à prestação da caução são da 

responsabilidade do adjudicatário.  ------------------------------  

7. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o 

adjudicatário não prestar, em tempo e nos termos 

estabelecidos nos pontos anter iores, a caução que lhe seja 

exigida. --------------------------------------------------------------  
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---------------------------Clausula 20.ª  ------------------------------  

----------------------------Contrato  -----------------------------------  

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual 

e seus anexos.  ------------------------------------------------------  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:   

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de  

Encargos identificados pelos concorrentes, desde que 

esses erros e omissões tenham sido aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar; ------------------  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao  

Caderno de Encargos;  ---------------------------------------  

c) O presente Programa de Procedimento; -------------------  

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada 

prestados pelo adjudicatário.  -------------------------------  

e) A proposta adjudicada; --------------------------------------  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no 

número anterior, a prevalência é determinada pela ordem 

pela qual aí são indicados.  ---------------------------------------  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º  

2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os 

primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos 

Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos temos do 
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disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. ----------  

---------------------------Clausula 21.ª  ------------------------------  

----------------------Legislação Aplicável  ---------------------------  

1 Em tudo o omisso no presente Programa de Procedimento, 

observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos.  ---  

---------------------------Cláusula 22.ª  ------------------------------  

---------------------------Prevalência  --------------------------------  

As normas do presente programa de procedimento  prevalecem 

sobre quaisquer indicações constantes dos anún cios com elas 

desconformes.’  --------------------------------------------------------  

-----------------------Caderno de Encargos  ------------------------  

--------------- 'Fornecimento de energia elétrica  ------------------  

---------------------para os Municípios de Belmonte,  -------------  

------Fornos de Algodres, Pinhel, Manteigas e Trancoso  -------  

--------------Procedimento 2-ENERAREA-2022-------------------  

---------------------------Parte I  --------------------------------------  

---------------------Cláusulas Jurídicas  -----------------------------  

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

---------------------Objeto do concurso  -----------------------------  

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a 

incluir no contrato de aquisição de energia elétrica em Baixa 

Tensão Normal, Baixa Tensão Especial e Média Tensão, para 

as instalações dos Municípios de Belmonte, Fornos de 
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Algodres, Manteigas, Pinhel e Trancoso de agora em diante 

denominados como entidade adjudicante. -----------------------  

2. As Especificações Técnicas do objeto do contrato constam da 

Parte II ao presente Caderno de Encargos. ---------------------  

3. A proposta deverá considerar os ciclos horários definidos 

nos Anexos “Anexo_Belmonte_ Proposta_Valor”,  

Anexo_FornosAlgodres_Proposta_Valor” ,  

“Anexo_Manteigas_Proposta_Valor”  e 

“Anexo_Pinhel_Proposta_Valor 

“Anexo_Trancoso_Proposta_Valor”,  do presente Caderno de 

Encargos.  -----------------------------------------------------------  

4. O fornecimento de energia elétrica objeto de contrato será  

prestado nos pontos de consumo a identificar pela entidade 

adjudicante, durante a vigência do contrato . -------------------  

5. Ponto de consumo corresponde a uma instalação com uma 

ligação à rede de distribuição.  -----------------------------------  

6. A presente aquisição encontra-se classificada no 

Vocabulário Comum para os Contratos Públicos  instituído 

pelo Regulamento (CE) n.º2195/2002, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado 

pelo Regulamento (CE) n.º2151/2003, da Comissão, de 16 de 

Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE) n.º213/2008, da 

Comissão, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal 
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Oficial da União Europeia, n.º L74, de 15 de Março de 2008, 

com o código 71314100-3 – Serviços de eletricidade. ---------  

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

----------------------------Contrato  -----------------------------------  

O contrato é composto pelo respe tivo clausulado contratual e  

seus anexos. -----------------------------------------------------------  

1. O contrato será celebrado por escrito.  -------------------------  

2. O contrato integra os seguintes elementos:  --------------------  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do presente 

Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar; ----------------------------------------  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao 

Caderno de Encargos;  ---------------------------------------  

c) O presente Caderno de Encargos;  --------------------------  

d) A proposta adjudicada;  --------------------------------------  

e) Os esclarecimentos prestados  pelo adjudicatário sobre a 

proposta adjudicada.  -----------------------------------------  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no 

número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela 

ordem pela qual aí são indicados.  -------------------------------  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º  
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3 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os 

primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos 

Contratos Públicos e aceites pelo adjudi catário nos termos 

do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  ------  

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

-----------------------Prazo de vigência  -----------------------------  

1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 12 (doze) 

meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação do contrato, podendo 

apenas ser revisto de acordo com as  alterações estabelecidas 

pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).   

2. O contrato entra em vigor na data da sua outorga e 

produzirá efeito em relação a cada um dos pontos de 

consumo, individualmente considerados, na data em que  se 

iniciar o respetivo fornecimento. ---------------------------------  

3. As quantidades apresentadas, a concurso, devem ser 

consideradas como de referência estimada, pelo que as 

quantidades consumidas poderão variar, man tendo-se o 

dever, do adjudicatário, de faturar pelo custo unitário da 

energia efetivamente consumida, até ao limite máximo do 

valor estabelecido no contrato.  ----------------------------------  

---------------------------Cláusula 4ª  ---------------------------------  
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------------Obrigações principais do adjudicatário  ---------------  

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legisla ção 

aplicável, no Caderno de Encargos ou nas cláusulas 

contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

adjudicatário as seguintes obrigações principais, nas 

condições previstas na Parte II:  ---------------------------------  

a) Fornecimento de energia elétrica aos locais previstos 

nos Anexos “Anexo_CPE_Belmonte”, 

Anexo_CPE_FornosAlgodres”, “Anexo_  

CPE_Manteigas”, “Anexo_  CPE_Pinhel”  

“Anexo_CPE_Trancoso”, nos parâmetros de qualidade 

de serviço definidos no Regulamento da Qualidade de 

Serviço e no Regulamento das Relações Comerciais,  

emitidos pela Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos.  ---------------------------------------------------  

b) Fornecimento de energia elétrica a todos os locais de 

consumo pertencentes aos Municípios, nos parâmetros 

de qualidade de serviço definidos no Regulamento da 

Qualidade de Serviço e no Regulamento das Relações 

Comerciais, emitidos pela Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos. ----------------------------------------  

c) Contagem de energia elétrica efe tuada de acordo com 

os ciclos contratados. ----------------------------------------  
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d) Disponibilização dos registos de leituras de co ntagem 

de energia elétrica à entidade adjudicante.  ---------------  

e) Realizar o processo de alteração de comercializador 

sem encargos para a entidade adjudicante.  ---------------  

f) Obrigação de pagamento de 1% da faturação total 

(energia mais taxas mais impostos) à ENERAREA –  

Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, a 

ser faturado mensalmente, que terá as seguintes funções:  

i. Verificação de faturas;  ---------------------------------  

ii.  Verificação e solicitação de atualização das 

potências contratadas, conforme ponto 3 da 

Cláusula 21.ª do Caderno de Encargos;  --------------  

iii . Atualização da plataforma eletrónica, 

Observatório da Sustentabilidade Energética e 

Climática.  ------------------------------------------------  

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, 

materiais que sejam necessários e adequados ao 

fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo.  ------------------------------------------------  

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

---------Regulamentos e outros documentos normativos  --------  
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1. Para além das normas constantes deste Caderno de 

Encargos, fica o adjudicatário obrigado ao pontual 

cumprimento de todos os Regulamentos e normativos  que se 

encontrem em vigor e que se relacionem com o fornecimento 

a realizar.  -----------------------------------------------------------  

2. O adjudicatário obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o 

que seja aplicável ao fornecimento a realizar e não esteja em 

oposição com os documentos do contrato as normas 

portuguesas, as especificações e documentos de homologação 

de Organismos oficiais e as instruções de fabricantes, ou de 

Entidades detentoras de patentes.  --------------------------------  

3. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer 

encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de 

marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  -----------  

4. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter 

infringido, na execução do contrato , qualquer dos direitos 

mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza -

o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e 

de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.   

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

-----------Fases e forma da prestação de serviços  ----------------  

1. Os fornecimentos deverão ser efetuados em articulação com 

a entidade adjudicante de acordo com as caract erísticas 
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técnicas do presente Caderno de Encargos.  --------------------  

2. A entidade adjudicante pode solicitar a interrupção do 

fornecimento de eletricidade de ponto (s) de consumo, objeto 

de contrato, quando se verificar uma alteração à natureza do 

ponto de consumo que justifique uma revisão do fornecimento 

de energia.  ----------------------------------------------------------  

3. Para efeitos no disposto no  número anterior, a entidade 

adjudicante deve comunicar o adjudicatário, através de carta 

registada, com aviso de receção , informando o motivo da 

interrupção e o prazo de duração da mesma.  -------------------  

4. Sempre que houver interrupção de fornecimento não 

programada o adjudicatário emitirá no prazo de 10 (dez) 

dias após a interrupção um relatório com informação sobre 

os motivos da mesma.  ----------------------------------------------  

5. Em caso de extinção do contrato, independentemente do 

motivo que lhe der origem, o adjudicatário obri ga-se a 

prestar toda a assistência necessária na transição dos 

fornecimentos objeto do presente contrato à entidade 

adjudicante ou para terceiro por esta designado, de modo 

que se garanta a continuidade do fornecimento objeto do 

contrato, a mínima perturbação destes e a transição ocorra 

de forma progressiva e ordenada. --------------------------------  

---------------------------Cláusula 7ª  ---------------------------------  
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-----------------------Preço contratual  ------------------------------  

1. O valor base do presente procedimento é estabelecido em 

€1.922.389,15 (um milhão novecentos e vinte e dois mil 

trezentos e oitenta e nove euros  e quinze cêntimos), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor , distribuídos da 

seguinte forma: -----------------------------------------------------  

a) Município de Belmonte com um valor base de 

€243.613.67 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e 

treze euros e sessenta e  sete cêntimos) acrescido do IVA 

à taxa legal em vigor.  ----------------------------------------  

b) Município de Fornos de Algodres com um valor base de 

€318.703,42 (trezentos e dezoito mil setecentos e três 

euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor.  ------------------------------------------  

c) Município de Manteigas com um valor base de 

€217.055,97 (duzentos e dezassete mil cinquenta e cinco 

euros e noventa e sete cêntimos) acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor.  ------------------------------------------------  

d) Município de Pinhel com um valor base de €544.233,35 

(quinhentos e quarenta e quatro mil  duzentos e trinta e 

três euros e trinta e cinco cêntimos) acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor.  ------------------------------------------  

e) Município de Trancoso com um valor base de 
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€598.782,74 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos 

e oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos) 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  -------------------  

f) Os preços base por tipologia de fornecime nto são os 

seguintes:  ------------------------------------------------------  

PREÇO BASE FORNECIMENTO ENERGIA  

ATIVA –  MT –  MÉDIA TENSÃO 
 

Horas de ponta  0 .1388  

Horas cheias  0 .1306  

Horas de vazio normal  0 .1120  

Horas de super vazio  0 .1059  
 

PREÇO BASE FORNECIMENTO ENERGIA  

ATIVA -  BTE -  BAIXA TENSÃO ESPECIAL  

 

Horas de ponta  0 .2405 
 

Horas cheias  0 .1369 
 

Horas de vazio normal  0 .0942 
 

Horas de super vazio  0 .0851 
 

 

PREÇO BASE FORNECIMENTO ENE RGIA 

ATIVA-BTN-BAIXA TENSÃO NORMAL >20,7 kVA 

 

Energ ia Ativa  

Tri-Horária  

Horas de ponta  0 .1683 
 

Horas cheias  0 .1333 
 

Horas de vazio  0 .0823 
 

 

PREÇO BASE FORNECIMENTO ENERGIA  

ATIVA-BTN-BAIXA TENSÃO NORMAL <=20,7  kVA 

 
Energ ia Ativa  Tarifa  Simples  0 .1243 

 

Energ ia Ativa  

Bi-Horária  

Horas fora  de vazio  0 .1463 
 

Horas de vazio  0 .0936 
 

Energ ia Ativa  

Tri-Horária  

Horas de ponta  0 .1070 
 

Horas cheias  0 .1456 
 

Horas de vazio  0 .0936 
 

 

PREÇO BASE FORNECIMENTO ENERGIA  

ATIVA -  IP -  I luminação  Pública  
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Energ ia Ativa  Tarifa  Simples  0 .1243  

Energ ia Ativa  

Bi-Horária  

Horas fora  de vazio  0 .1463  

Horas de vazio  0 .0936  

Energ ia Ativa  

Tri-Horária  

Horas de ponta  0 .1683  

Horas cheias  0 .1456  

Horas de vazio  0 .0936  
 

2. Pela prestação de serviços objeto do contra to, e 

cumprimento de todas as obrigações do adjudicatário, a 

entidade adjudicante obriga-se a pagar o preço relativo às 

parcelas constantes na proposta, em função do consumo 

efetivamente verificado nas instalações de que é 

proprietária, relativas às Componentes de Energia Ativa 

Específicas do Mercado Liberalizado . ---------------------------  

3. Pelo cumprimento de todas as obrigações do adjud icatário, a 

entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatário, em 

função do consumo efetivamente verificado, as tarifas 

relativas às parcelas das Componentes de Acesso às Redes, 

fixadas pela ERSE e não sujeitas a concurso, nomeadamente:   

a) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em Horas de Ponta  (se aplicável); ------------  

b) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em Horas de Cheia (se aplicável); ------------  

c) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em Horas de Vazio (se aplicável);  ------------  

d) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em Horas de  Super Vazio (se aplicável); -----  
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e) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em Horas de Fora do Vazio (se aplicável);  --  

f) Componente de Rede relativa a Energia Ativa 

Consumida em tarifa simples (se aplicável);  --------------  

g) Componente de Rede relativa a Energia Reativa 

Fornecida (se aplicável);  ------------------------------------  

h) Componente de Rede relativa a Energia Reativa 

Recebida (se aplicável);  -------------------------------------  

i) Componente de Rede relativa a Potência Contratada;  ---  

j) Componente de Rede relativa a Potência em horas de 

ponta; ----------------------------------------------------------  

4. Pelo cumprimento de todas as obrigações do adjudicatário, a 

entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatário, o  

valor relativo a outras parcelas taxadas nos termos da 

legislação e regulamentação aplicáveis, e consequentemente 

não sujeitas a concurso, nomeadamente a contribuição 

audiovisual e o imposto especial sobre o consumo de 

eletricidade.  --------------------------------------------------------  

5. Os preços constantes da proposta não são revistos durante a  

vigência do contrato, sendo somente revistas as p arcelas 

descritas nos pontos 3 e 4 da presente cláusula, de acordo 

com as tarifas fixadas pela ERSE e/ou taxas e impostos 

fixados pelas entidades competentes a vigorar em cada ano 
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civil .  -----------------------------------------------------------------  

6. Para efeitos do apuramento de uma estimativa do valor do 

contrato, são contratualizados os preços da componente de 

energia ativa constantes da proposta, acrescidos das 

componentes definidas nos n .os  3 e 4 da presente cláusula, 

aplicados ao consumo estimado por parte da entidade 

adjudicante, nos termos constantes do 

“Anexo_CPE_Belmonte”, Anexo_CPE_FornosAlgodres”, 

“Anexo_CPE_Manteigas”, “Anexo_CPE_Pinhel”, 

“Anexo_CPE_Trancoso”, do presente Caderno de Encargos.  

7. Alterações ao preço contratual que resultem da atualização 

das tarifas das componentes de aceso à rede estabelecidas 

pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos , são as 

únicas alterações ao preço que são permitidas,  devendo, no 

entanto, o adjudicatário informar por escrito a entidade 

adjudicante a razão dessas alterações. --------------------------  

8. Não poderá ser cobrada à entidade adjudicante qualquer 

custo pela comunicação das alterações.  -------------------------  

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

---------------Faturação e condições de pagamento  --------------  

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as quantias 

devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula 

anterior, acrescidas do IVA às taxas legalmente em vigor, 
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devem ser pagas no prazo de 30 dias após a receção das 

respetivas faturas mensais, as quais devem conter a 

discriminação da totalidade do fornecimento obje to do 

contrato, nomeadamente dos consumos efe tivamente 

verificados no mês anterior, e ser emitidas após o 

vencimento da obrigação respetiva. -----------------------------  

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-

se vencida após o fornecimento efetuado.  -----------------------  

3. Por acordo com a entidade adjudicante, o adjudicatário 

poderá emitir fa turas em formato eletrónico - PDF 

certificado - ou ficheiro eletrónico certificado para 

integração direta com o SIGMA municipal.  ---------------------  

4. Deverá ser enviada a totalidade da faturação  à ENERAREA 

para o e-mail energia@enerarea.pt ,  também em ficheiro 

“.xml”, para integração no Observatório da Sustentabilidade 

Energética e Climática. -------------------------------------------  

5. Em caso de discordância da entidade adjudicante 

relativamente aos elementos e valores constantes das faturas, 

deve esta comunicar ao adjudicatário, no prazo de  60 

(sessenta) dias, por escrito, os respe tivos fundamentos, 

ficando este obrigado a prestar  os esclarecimentos 

necessários ou a proceder à emissão de nova fa tura 

corrigida.  -----------------------------------------------------------  
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6. Desde que devidamente emitidas, as faturas são pagas no 

prazo referido no n.º  1 por meio de transferência bancária 

para conta a indicar pelo adjudicatário, ou por outro m étodo 

acordado. -----------------------------------------------------------  

7. No caso de atraso no pagamento das fa turas, referidas no 

número anterior, o adjudicatár io pode invocar a exceção de 

não cumprimento de qualquer das obrigações que lhe 

incumbem por força do contrato, nos termos e com os limites 

previstos no Código dos Contratos Públicos. -------------------  

8. Obrigação de pagamento de 1% da faturação total (energia 

mais taxas mais impostos) por transferência bancária,  à 

ENERAREA –  Agência Regional de  Energia e Ambiente do 

Interior, a ser faturado mensalmente por esta e com período 

de pagamento de 30 dias. -----------------------------------------  

---------------------------Cláusula 9ª  ---------------------------------  

-----------------------Outros encargos  -------------------------------  

1. Ocorrerão por conta do Adjudicatário a reparação e 

indemnização de todos os prejuízos que, por motivos 

imputáveis ao Adjudicatário, sejam sofr idos pela entidade 

adjudicante ou por terceiros em consequência do modo de 

execução do fornecimento, da atuação do pessoal do 

Adjudicatário e do deficiente comportamento ou da falt a de 

segurança durante o fornecimento.  ------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 0  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    25 -0 5 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

2. A entidade adjudicante deverá ser  informada de qualquer 

ocorrência no prazo máximo de 24  (vinte e quatro) horas. ---  

---------------------------Cláusula 10ª  -------------------------------  

-------------------------Dever de sigilo  -------------------------------  

1. O adjudicatário deve guardar sig ilo sobre toda a informação 

e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, 

relativa à entidade adjudicante, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do 

contrato.  ------------------------------------------------------------  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de 

sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem ser objeto 

de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do  contrato.  ---  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a 

documentação que forem comprovadamente do domínio 

público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei ,  

de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras 

ou outras entidades administrativas competente s. -------------  

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo 

de 1 (um) ano a contar do cumprimento ou cessação, por 

qualquer causa, do Contrato, sem prejuízo da sujeiç ão 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 
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designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 

pessoas coletivas.  --------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 11ª  -------------------------------  

---------------------------Penalidades  --------------------------------  

1. Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato 

a entidade adjudicante pode exigir ao adjudicatário uma 

pena pecuniária diária de 1%, até perfazer 5% do valor do 

contrato.  ------------------------------------------------------------  

2. Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato 

por prazo superior a 5  (cinco) dias poderá a entidade 

adjudicante rescindir o contrato, not ificando o 

adjudicatário, sendo este obrigado a manter o for necimento 

por mais 30 (trinta) dias se a entidade adjudicante carecer 

deste de forma a assegurar o normal funcionamento nessa 

área de atuação. ---------------------------------------------------  

3. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 

devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas, nos termos da presente cláusula.  ----------------------  

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade 

adjudicante tem em conta, nomeadamente, a  duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

prestador de serviços e as consequências do incumprim ento.  
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5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não 

obstam a que a entidade adjudicante exija uma indemnização 

pelo dano excedente.  -----------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 12ª  -------------------------------  

---------------------------Força maior  --------------------------------  

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por 

caso fortuito ou de força maior, for impedida de cumprir as 

obrigações assumidas, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração  do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 

evitar.  ---------------------------------------------------------------  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos 

do número anterior, designadamente, tremores  de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greve s, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou 

terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  ----------------------------------------  

3. Não constituem força maior, designadamente:  -----------------  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do adjudicatário, na parte em que 

intervenham; --------------------------------------------------  
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b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do 

adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se 

integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  ------------------------------------  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou 

judiciais de natureza sancionatória ou de outr a forma 

resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  -------------------  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo 

adjudicatário de normas legais; ----------------------------  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do 

adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se 

devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança;  ------------------------------------  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do 

adjudicatário não devidas a sabotagem; -------------------  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por 

seguros.  --------------------------------------------------------  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar 

casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à 

outra parte, devendo-se de igual modo informar o prazo 

previsível para restabelecer a situação.  ------------------------  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de 
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cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 

período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  -------------------------  

---------------------------Cláusula 13ª  -------------------------------  

----------Resolução por parte da entidade adjudicante  ----------  

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos 

na lei,  a Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato, a 

título sancionatório, assistindo-lhe ainda o direito a ser 

indemnizada pelos prejuízos sofridos, no caso de o 

adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer 

das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 

seguintes casos, os quais configuram incumprimento 

definitivo do contrato:  ---------------------------------------------  

a) Falhas no fornecimento de energia que po nham em 

causa a continuidade do serviço público; -----------------  

b) Incumprimento de qualquer obrigação contratual que 

ponha irremediavelmente em causa a manutenção do 

Contrato; ------------------------------------------------------  

c) Quando o adjudicatário se encontre em alguma das 

situações previstas no artigo 55º do CCP.  -----------------  

2. O direito de resolução previsto no  n.º 1 exerce-se mediante 

declaração enviada ao adjudicatário, e não lhe confere 

direito a qualquer indemnização.  --------------------------------  
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---------------------------Cláusula 14ª  -------------------------------  

--------------Resolução por parte do adjudicatário  ---------------  

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos 

na lei ou de outras situações de grave violação assumidas 

pelo contraente público especialmente previstas no contrato 

e independentemente do direito de indemnização, o 

adjudicatário tem direito de resolver o contrato nas 

seguintes situações: -----------------------------------------------  

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;  --  

b) Incumprimento definitivo do contrato por fa to imputável 

à entidade adjudicante;  --------------------------------------  

c) Incumprimento das obrigações pecuniárias pela 

entidade adjudicante por um período superior a seis 

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do 

preço contratual, excluindo juros;  -------------------------  

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados no capítulo 

sobre conformação da relação contratual pelo 

contraente público, quando tornem contrária à boa-fé a 

exigência pela parte pública da manutenção do 

contrato; -------------------------------------------------------  

e) Incumprimento pelo contraente público de decisões 

judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.  -----------  

2. O direito de resolução é exercido por via judicial ou 
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mediante recurso a arbitragem.  ----------------------------------  

3. Nos casos previstos nos pontos anteriores, o dir eito de 

resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à 

Entidade Adjudicante, que produzirá efeitos 30 (trinta) dias 

após a sua receção, salvo se a Entidade Adjudicante cumprir 

as obrigações em atraso nesse prazo, acrescida dos 

respetivos juros de mora. -----------------------------------------  

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores 

faz cessar todas as obrigações contratuais do adjudicatário.   

---------------------------Cláusula 15ª  -------------------------------  

-----------------------Execução da caução  --------------------------  

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das 

obrigações decorrentes do contrato, nos termos do Programa 

de Procedimento, pode ser executada pela entidade 

adjudicante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou 

arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de 

mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo 

adjudicatário das obrigações contratuais ou legais,  

incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisq uer 

outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na 

lei.  -------------------------------------------------------------------  

2. A resolução do contrato pela entidade adjudicante não 

impede a execução da caução, contanto que para isso haja 
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motivo. --------------------------------------------------------------  

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números 

anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de 

proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa 

mesma execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

notificação da entidade adjudicante para esse efeito.  ---------  

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada 

nos termos do artigo 295º do CCP.  ------------------------------  

---------------------------Cláusula 16ª  -------------------------------  

----------Subcontratação e cessão da posição contratual  --------  

A subcontratação e a cessão da posição contratual pelo 

adjudicatário dependem da autorização da entidade 

adjudicante, nos termos do CCP.  -----------------------------------  

---------------------------Cláusula 17ª  -------------------------------  

------------------------Foro competente  -----------------------------  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica  

estipulada a competência do Tribunal Administrativo  e Fiscal 

de área de residência da Entidade Adjudicante, com expressa 

renúncia a qualquer outro.  ------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 18ª  -------------------------------  

------------------------Produção de efeitos  --------------------------  

O Contrato entra em vigor na data da sua assinatura, ou na 

data de obtenção do Visto Prévio do Tribunal de Contas se 
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aplicável, e produz efeitos, em relação a cada um dos locais de 

consumo, individualmente considerados, na data em que este s 

reunirem as condições legais e  regulamentares de acesso ao 

fornecimento de energia elétrica por comercializadores, que 

não o comercializador de último recurso, incluindo os 

procedimentos de mudança de fornecedor.  ------------------------  

---------------------------Cláusula 19ª  -------------------------------  

----------------Aditamento de novas instalações  -------------------  

1. Se no decorrer da vigência do contrato, vierem a ser criadas 

novas instalações, as mesmas deverão integrar o respetivo 

contrato ao abrigo de todas as condições contratualizadas .--  

2. A redução do número de pontos de entrega não é  

considerada alteração das condições do contrato em vigor na 

sequência do presente Concurso Público.  -----------------------  

3. A variação do número de luminárias e das suas 

características técnicas, com eventual aumento ou redução 

do consumo, não é considerada alteração das condições do 

contrato em vigor na sequência do presente Concurso 

Público, nem carece de aditamento.  -----------------------------  

4. Aumento do consumo não é considerado alteração das 

condições do contrato em vigor na sequência do presente 

Concurso Público, nem carece de aditamento.  -----------------  

5. A instalação de equipamentos ou sistemas que v isem a 
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eficiência energética e  consequentemente redução de 

consumo, não é considerada alteração das condições do 

contrato em vigor na sequência do presente Concurso 

Público, nem carece de adi tamento.  -----------------------------  

---------------------------Cláusula 20ª  -------------------------------  

------------------Comunicações e notificações  ---------------------  

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto 

às notificações e comunicações entre as partes do contrato, 

estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos 

Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de 

cada uma, identificados no contrato.  ----------------------------  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes 

do contrato deve ser comunicada à outra parte.  ---------------  

------------------------------Parte II  ----------------------------------  

----------------------Especificações Técnicas  -----------------------  

---------------------------Cláusula 21ª  -------------------------------  

----------------------Disposições Gerais  -----------------------------  

1. A presente parte do Caderno de Encargos tem como objetivo 

definir as características técnicas da contratação do 

fornecimento de energia elétrica para os Municípios de  

Belmonte, Fornos de Algodres, Manteigas, Pinhel e Trancoso 

durante o período de vigência do mesmo.  -----------------------  

2. Os concorrentes estarão devidamente reconhecidos no s 
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termos do Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de fevereiro, e 

Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de agosto. ---------------------  

3. A entidade adjudicante reserva-se o direito de, em virtude da 

implementação de medidas de utilização racional da energia ,  

efetuar a redução da potência contratada para cada 

instalação abrangida pelo contrato a celebrar.  ----------------  

---------------------------Cláusula 22ª  -------------------------------  

-------------------Condições de Fornecimento  ---------------------  

1. O adjudicatário obriga-se a fornecer a energia elétrica 

necessária ao abastecimento das instalações de  utilização, 

objeto do presente caderno de encargos, até ao limite da 

potência requisitada para efeitos de ligação à rede.  ----------  

2. O fornecimento de energia elétrica se rá permanente e 

contínuo, só podendo ser interrompido nas situações 

previstas na Cláusula 14ª, bem como nas situações previstas 

no Regulamento de Relações Comerciais emitido pela ERSE.   

3. O fornecimento deverá respeitar e atender à legislação em 

vigor em Portugal nessa matéria, nomeadamente o 

Regulamento de Relações Comerciais do Sector Elétrico 

(Regulamento n.º  468/2012), aprovado por deliberação do 

Conselho de Administração da ERSE em 25 de Outubro de 

2012, publicado no Diário da República, 2.ª  Série, n.º 21 8,  

de 12 de Novembro de 2012; o Regulamento da Qualidade de 
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Serviço, aprovado pelo despacho 5255/2006, publicado no 

Diário da República, 2.ª  Série, n.º  48, de 8 de Março de 

2006, e a Norma Portuguesa sobre a Qualidade de Energia 

Elétrica NP EN 50160.  --------------------------------------------  

4. Os valores a faturar resultarão das quantidades efe tivamente 

consumidas, segundo as leituras medidas em cada mês do 

contrato.  ------------------------------------------------------------  

5. Quando não for possível cumprir o est ipulado no número 

anterior a faturação poderá ser estimada, de acordo com a 

tipologia de local de consumo, sendo obrigatoriamente 

efetuados os acertos até ao último mês do respetivo ano 

contabilístico.  ------------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 23ª  -------------------------------  

---------------------Condições de Gestão  ----------------------------  

O adjudicatário deverá atribuir um gestor de cliente 

garantindo que este possa ser contactado das 8h às 18h, 

durante os 5 (cinco) dias úteis da semana, no âmbito da 

prestação de serviço.  -------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 24ª  -------------------------------  

------------------------------Fatura  -----------------------------------  

1. Sem prejuízo de outras obrigações no quadro legisla tivo e 

regulamentar, o conteúdo da fatura, emitida em formato 

papel e digital,  deverá incluir  no mínimo a seguinte 
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informação: ---------------------------------------------------------  

a) Dados do titular do contrato: nome, morada e 

identificação fiscal; ------------------------------------------  

b) Número de contrato;  -----------------------------------------  

c) Código ponto de entrega;  -----------------------------------  

d) Código de identificação do local ; --------------------------  

e) Morada do local da instalação;  ----------------------------  

f) Data de início e data de fim do período da fatura;  -------  

g) Potência contratada;  ----------------------------------------  

h) Tarifa contratada;  -------------------------------------------  

i) Ciclo horário;  -------------------------------------------------  

j) Consumos em kWh; -------------------------------------------  

k) Data e valor das duas últimas leituras; -------------------  

l) Número e data de emissão da fatura; ----------------------  

m) Impostos, taxas e contribuições;  ---------------------------  

n) Valores a pagar em euros.  ----------------------------------  

---------------------------Cláusula 25ª  -------------------------------  

-----------------------------Medição  ----------------------------------  

1. A medição das grandezas objeto de faturaç ão deverá cumprir 

com o estipulado no Guia de medição, leitura e 

disponibilização de dados, Regulamento de Relações 

Comerciais, assim como outras obrigações previstas n o 

quadro legislativo e regulamentar.  ------------------------------  
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2. Deve ser assegurado que o intervalo entre duas leituras não 

seja superior a 3 meses. -------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 26ª  -------------------------------  

--------------Instalações da entidade adjudicante  -----------------  

1. Nos Anexos “Anexo_CPE_Belmonte”, 

Anexo_CPE_FornosAlgodres”, “Anexo_CPE_ Manteigas”,  

“Anexo_CPE_Pinhel”   e “Anexo_CPE_Trancoso”,  é 

apresentada uma lista das instalações  dos Municípios de 

Belmonte, Fornos de Algodres, Manteigas, Pinhel e 

Trancoso, com estimação dos consumos em 2021. -------------  

2. A lista referida no número anterior  foi elaborada para 

representar os consumos dos entidades adjudicantes com a 

máxima exatidão, no entanto, deverá ser considerada ap enas 

como informativa e nunca poderá ser considerada como 

vinculativa na elaboração da proposta. -------------------------  

ANEXOS DO CADERNO DE ENCARGOS --------------------------  

Anexo_CPE_Belmonte  - Instalações do Município de Belmonte;  

Anexo_Belmonte_Proposta_Valor - Proposta Município de 

Belmonte; -----------------------------------------------------------  

Anexo_CPE_ FornosAlgodres - Instalações do Município de 

Fornos de Algodres; -----------------------------------------------  

Anexo_FornosAlgodres_Proposta_Valor - Proposta Município 

de Fornos de Algodres; --------------------------------------------  
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Anexo_CPE_Manteigas - Instalações do Município de 

Manteigas; ----------------------------------------------------------  

Anexo_Manteigas_Proposta_Valor - Proposta Município de 

Manteigas; ----------------------------------------------------------  

Anexo_CPE_Pinhel- Instalações do Município de Pinhel; -------  

Anexo_Pinhel_Proposta_Valor - Proposta Município de Pinhel;  

Anexo_CPE_Trancoso - Instalações do Município de Trancoso;  

Anexo_Trancos_Proposta_Valor - Proposta Município de 

Trancoso.’  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o programa de 

procedimento e o caderno de encargos presentes, nos seus 

exatos termos.  ---------------------------------------------------------  

Apreciação de uma informação técnica relacionada com 

correções a introduzir em 2 mapas de prestação de contas do 

Município, referentes ao ano económico de 2021:  --------------  

*A17*  Acerca deste assunto, a chefe da divisão financeira  prestou a 

seguinte informação que se transcreve na íntegra:  ----------------  

‘Após a apresentação e aprovação dos documentos de 

prestação de contas do Município de Trancoso referentes ao 

ano económico de 2021, procedeu-se ao respetivo envio para o 

Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no n. º 4 do art.º  

52.º  da LOPTC e na Resolução n.º 02/2021 – 2ªS. ----------------  

Para cumprimento desta obrigação legal, os diversos mapas e 
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documentos que integram o processo  de prestação de contas 

são submetidas a partir de uma plataforma eletrónica, por 

exportação de mapas a partir da aplicação informátic a SNC-

AP, onde são efetuados todos os lançamentos contabilísticos ao 

longo dos exercícios económicos. Para que seja possív el 

concretizar a submissão dos documentos é previamente 

efetuada, na referida plataforma, uma validação entre mapas , 

de modo a confirmar a coerência da informação financeira 

prestadas nos diversos documentos remetidos.  --------------------  

Neste processo, foram detetadas as seguintes 

desconformidades:  ----------------------------------------------------  

a) O mapa Demonstração de Desempenho Orçamental 

apresentava valores não coincidentes com o mapa 

Demonstração de Fluxos de Caixa.  ---------------------------  

Analisada a divergência identificada, concluiu -se que a 

aplicação não considerou no mapa Demonstra ção de 

Desempenho Orçamental, no campo relativo ao Saldo da 

Gerência Anterior, ano n a ano n -1, bem como no campo 

do Saldo para a Gerência Seguinte, ano n e ano n -1, o 

valor de 24.939,89 euros, correspondente ao saldo da 

conta de Depósitos a Prazo de que o  Município é titular 

junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. No entanto, o 

referido saldo, e porque as condições do referido depósit o 
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permitem a imediata mobilização dos valores aí 

depositados, deve ser incluído no total dos saldos de 

gerência, tal como consta do mapa Demonstração de 

Fluxos de Caixa.  -------------------------------------------------  

Assim, procedeu-se à correção da desconformidade no 

mapa Demonstração de Desempenho Orçamental,  

propondo-se a sua reapreciação e aprovação.  ---------------  

b) No mapa Operações de Tesouraria, identifi cou-se a 

desagregações de valores por contas já não utilizadas, 

daqui resultando a existência de valores negativos 

inscritos em rubricas do mapa. De facto, decorrente ainda 

do processo de transição entre referenciais contabilísticos 

(POCAL para SNC-AP), alguns mapas elaborados pela 

aplicação informática apresentam algumas 

desconformidades ainda não resolvidas. No caso do mapa 

em questão, foram verificados apenas os saldos totais, não 

se tendo detetado a existências da inscrição de valores 

negativos no mapa.  Identificada a desconformidade, e após 

a verificação de todos os valores inscritos nas diversas 

rubricas do mapa, procedeu-se à sua reelaboração, sendo 

que, os totais globais, que sempre  estiveram corretos, 

mantêm-se em relação aos valores do mapa inicial mente 

aprovado.’  --------------------------------------------------------  
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Em conformidade com a informação técnica dos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar os mapas de 

demonstração de desempenho orçamental e de operações de 

tesouraria presentes, em substituição dos que haviam sido 

aprovados pelo executivo, em sua reunião de 22/04/2022. ------  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

relacionado com a outorga de uma escritura de compra e 

venda, no âmbito de Aviso de Atribuição de Lotes na Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso:  ----------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5697 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de maio, da empresa Vítor Sérgio Pinto 

Ramos Unipessoal, Limi tada, com sede na Zona Industrial de 

Trancoso, a solicitar a outorga da escritura pública referente ao 

lote n.º 13 da Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, 

antes da emissão da licença de construção, alegando que 

pretende recorrer a fundos comunitários, bem como ter 

necessidade de contrair empréstimo bancário, para a 

implementação do projeto  candidatado. ----------------------------  

Acerca deste assunto, foi presente a seguinte informação, 

prestada pelo técnico superior António Sobral, que se 

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

‘Analisado o requerimento apresentado pelo gerente Vítor 
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Sérgio Pinto Ramos, em representação da sociedade  Vítor 

Sérgio Pinto Ramos Unipessoal, Lda ., com o NIPC 515753025, 

para a outorga de escritura pública, antes da emissão da 

licença de construção, do lote n. º  13, adquirido no decorrer do 

lançamento do aviso n. º 4 respeitante à apresentação de 

candidaturas para atribuição de lotes na Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso, alegando que pretende recorrer a 

Fundos Comunitários, aquando da sua abertura, assim como, 

possivelmente, à contratação de empréstimo bancário , para a 

implementação do projeto candidatado e tendo em c onta que a 

apresentação de documentação comprovativa da legitimidade 

da propriedade do lote é necessária , quer para a submissão de 

candidaturas a Fundos Comunitários , quer para a contratação 

de empréstimos bancários, sou de opinião que e de acordo com 

o estipulado no artigo n.º 16 do Regulamento para Atribuição 

de Lotes na Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, 

nomeadamente no n.º  2 do referido artigo, poderá,  

excecionalmente, em casos devidamente fundamentado s, o 

Município autorizar a outorga da escritura de compra e venda, 

antes de emitido o alvará de licença de construção. ’  ------------  

Face às razões invocadas pela requerente, tratando-se de uma 

situação excecional, a Câmara Municipal deliberou autorizar 

a outorga da escritura de compra e venda em causa, apesar de 
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ainda não estar emitido o respetivo alvará de licença de 

construção, tal como previsto no n. º 2 do art.º 16.º do 

Regulamento para Atribuição de Lotes na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso.  ---------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito no 

Largo da Avenida, em Trancoso:  ---------------------------------  

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 5862 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês 

de maio, de Manuel António Ribeiro Castela , residente em 

Trancoso, na qualidade de procurador de Maria Fi lomena 

Ribeiro Monteiro , a solicitar que a Câmara Municipal informe 

se deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à 

venda de um prédio urbano, sito na rua do Açougue, em 

Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1378, 

da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor 

de 8.000 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do referido imóvel . --------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5225 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de 

maio, da Associação de Rio de Mel ‘Os Caldeireiros’,  a 
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solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

10.000€ , destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades, para o corrente ano. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 3897 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 31 do passado mês de 

março, da Associação Amigos TT de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 5.000€ ,  

destinado a ajudar a fazer face às despesas previstas no seu  

plano de atividades, para o corrente ano. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 2.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5321 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 4 do corrente mês de 

maio, da Associação de Melhoramentos da Granja , a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 3.000€ ,  

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades, para 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 3684 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 24 do passado mês de 



 

 
Ata  n . º    1 0  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    25 -0 5 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

março, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

17.000€ , destinado a ajudar a fazer face às despesas previstas 

no seu plano de atividades, para o corrente ano. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 16.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5776 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de maio, do Colégio de Línguas e Artes,  da Guarda, a 

solicitar que seja facultada a entrada gratuita, nas Piscinas 

Municipais de Trancoso, a algumas crianças oriundas do 

referido estabelecimento de ensino. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou facultar, gratuitamente , a 

entrada solicitada nas piscinas municipais, nos dias 6 de julho 

e 3 de agosto. ---------------------------------------------------------  

*A25*  De seguida, ainda, acerca do assunto referido em epígrafe, a 

senhora vereadora Ana Luísa Couto apresentou o despacho que 

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

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

Irá realizar-se, nos próximos dias 26 e 27 de maio , o OPEN 

DAY, atividade desenvolvida pelo  Agrupamento de Escolas de 

Trancoso e que envolve a participação de todos os alunos 

daquele Agrupamento. ------------------------------------------------  
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Neste sentido, torna-se necessária a realização de vários 

transportes, de forma a garantir a participação de todos os 

alunos. -----------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso,  por insuficiência de meios próprios , 

não tem capacidade, por si só, para assegurar esta quantidade 

de transporte.  ---------------------------------------------------------  

Pelo que, dada a proximidade e urgência na contratação dos 

referidos transportes, determino , no âmbito das competências 

que me foram delegadas,  e de acordo com o n.º  3, do artigo 35º  

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

contratação, por ajuste direto simplificado , dos transportes em 

causa, cujo custo será de, aproximadamente, 1.431,00€, 

devendo os serviços financeiros proceder ao cabimento daquele 

montante e os serviços de aprovisionamento proceder à emissão 

das respetivas requisições. ------------------------------------------  

À próxima reunião de Câmara para ratificar. ’  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho da 

senhora vereadora de 18/05/2022. ---------------------------------  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A26*  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 ar tigo 57.º da Lei n.º  

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

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A27*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A28*  Pelas 17h00m, 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:  

 


