
ZY 1, residente no A venida dos Palmeiras. n° 46, 6000-381 Castelo Branco no qualidade 

representada por Lidia Sofia dos Santos Marchante, cortoo de cidodco n.? 12601649 6 

Teresa, Sao Vicente s/n, 2460 - 715 Aljubarrota, pessoa coletiva n." 510 782 582, neste ato 

------- VTE EVENTOS LDA., com sede social em Estrada Nacional 1 km 101, Casais de Sta 

- - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - ------ - ----- - -- -Segundo Outorgante- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

que lhe odvern do alfnea a), nurnero 1 do artigo 35.0 do Lei 75/2013 de 12/9 .--------- 

qualidade de Presidente do Camara Municipal, outorgando no uso do cornpetencio 

do Sul. residente no Av. 25 de Abril n." 163, 6440 - 111 Figueira de Castelo Rodrigo, no 

n° 10883259 7 ZY6, v61ido ate 13/07/2019, contribuinte n." 192 261 622, natural de Africa 

representado por Paulo Jose Gomes Langrouva, coscdo. titular do cortco de cidcdco 

6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo, pessoa coletiva n." 505987 449, neste ato 

------ Munidpio de Figueira de Castelo Rodrigo, com sede no Largo Dr. Vilhena, n.? l. 

- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - --------- -- - -Primeiro Outorgante- - - ---- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 de janeiro. celebram o presente contrato:------------------------------------ 

funcoes de Oficial Publico nesta Camara, nomeada por despacho n.? 2 - PCM/2018 de 

Iecnico Superior do Divisoo Administrativa, Financeira e Sociocultural, exercendo 

Figueira de Castelo Rodrigo, com intervencco de Angela Maria Rocha Lima Rodrigues 

Ao decirno quinto dia do mes de fevereiro do ano dois mil e dezoito. nesta vila de 

"Aqulslcdo de servic;o de aluguer de equipamento - Festa da Amendoeira em Flor 

2018" 
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com o nurnero sequencial de compromisso 19865;------------------ 

Orc;:amento do CMFCR para 2018 no rubrica orc;:amental no clcssittcocoo 02.02022504 e 

------Sexta - 0 encargo resultante deste contrato ser6 satisfeito pela dotccco do 

emitidas ap6s o vencimento do obriqccoo respetiva;-------------- 

Municfpio de Figueira de Castelo Rodrigo, dos respetivas faturas, as quais s6 podem ser 

termos do cl6usula anterior, deve ser pogo no prazo de 30 dias ap6s a rececco p elo 

-------Quinta - A quantia devida pelo Municfpio de Figueira de Castelo Rodrigo, nos 

termos do alinea c) do n." 2 do ort." 96.0 do CCP;-------------------------- 

clausulado do Caderno de Encargos, que faz parte integrante deste contrato nos 

------Querta - 0 adjudicat6rio e contratado para prestar os servic;:os de acordo com o 

terminus a l 2 de rnorco de 2018.--------------------------------- 

-------Terceira - A durocoo do presente contrato ter6 inicio a 15 de fevereiro de 2018 e 

e tres euros), acrescidos de IV A, conforme proposta apresentada pelo adjudicat6rio.- 

------Segundo - 0 prec;:o contratual e de 27.793,00 € (vinte sete mil setecentos e noventa 

Presidente do Camara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo;-------------- 

LOA., adjudicado por despacho n.? 25- PCM/2018 de 12 de fevereiro de 2018, do Sr. 

aluguer de equipamento - Festa da Amendoeira em Flor 2018" a entidade VTE EVENTOS 

-------Primeira - Pelo presente ato e formalizado o contrato de "Aqulslcdo de servic;:o de 

cl6usulas, que mutuamente aceitam:------------------------------------ 

abrigo do ort." 96.0 do C6digo dos Contratos Publicos (CCP), que se rege pelas seguintes 

-----Pelos outorgantes e celebrado o presente contrato de cquisicco de services ao 

de Gerente, com poderes efetivos para o ato.------------------------------ 
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--------------Figueira de Castelo Rodrigo, 15 de fevereiro de 2018.------------ 

fevereiro de 2018.------------------------------------------- 

-- A minuta deste contrato foi aprovada por despacho n.? 25 - PCM/2018 de 12 de 

do artigo 55.0 do C6digo dos Contratos Publicos.------------------------ 

comprovativos de que nee se encontra nos situocoes previstas nos alfneas b), d), e) e i) 

o Registo Criminal datado de 16 de novembro de 2017 e demais documentos 

Contribuicoes e Impastos conforme Declorocco de 14 de fevereiro de 2018. Apresentou 

novembro de 2017 e nco e devedor a Fazenda Publica Nacional de quaisquer 

Seguran<;:a Social conforme Declorocco do lnstituto do Sequronco Social de 06 de 

------Decima primeira - O segundo outorgante tern a situocoo regularizada perante a 

ort.? 48.0 do Lei de Organiza<;:cio e Processo do Tribunal de Contos;---------------- 

-------Decima - Este contrato est6 isento de Visto do Tribunal de Contos nos termos do 

no C6digo dos Contratos Publicos e demais leqislocoo aplic6vel;--------------- 

normas legais reguladoras deste tipo de situccoes. nomeadamente, o regime previsto 

------Nona - Que no parte nee especialmente prevista neste contrato se cplicorco as 

termos do disposto no artigo 312.0 e 313.0 do CCP.----------------------------- 

------Oitava - Seroo permitidas apenas as rnodificocoes objetivas do contrato nos 

obrigando-se em tudo o que a lei dispuser no cmbito dos suas fun<;:6es;------------- 

Monteiro Esperonco que dever6 acompanhar permanentemente a execucco deste 

- A, ambos do CCP e nomeado como gestor de contrato a tecnico superior: Ana Isabel 

------Setima - Nos termos do alfnea i) do n° l do artigo 96.0 conjugado com o artigo 290 

,1 I 

I J f,- • 
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(Angela Maria Rocha Lima Rodrigues) 

O Oficlal Publico 

(Lidia Sofia dos Santos Marchante) 

O Segundo Outorgante 

(Paulo Jose Gomes Langrouva) 

Jt "0 Primeiro Outorgante 

/ 
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Telelone: 271 319 OClO · Fox: 271 319 012 f·mOII cm-'cr@cm-fcr.pt • Con1ribulnle n> 505 987449 

lcr;;io Dr. Vrlhena n"I · 6"440 ·100 Figve'ro ce Ccsteto Rodrigo 

DesHnado ao servl~ o: T odes 

7 
Langrouva) 

Figueira de Castelo Rodrigo, 14 de outubro de 2017. 

Por seu turno o n.0 3 do artigo 57.0 do Lei n.? 169/99, de 18 de setembro, preve que o Presidente 
do Camara Municipal deva designer. "de entre os vereadores, o Vice-Presidente. a quem, alem 
de outras fun96es que lhe sejam distribufdas, cabe substitui-lo nos suas faltas e impedimentos"; 

Assim, atento ao exposto deslgno, para exercer as furn;:6es de Vice-Presidente do Camara, o 
Senhor Vereador. Eng.0 Nelson Rebolho Bolota; 

O presente Despacho deve ser remetido 6 Camara Municipal para conhecimento, bem come 
a todos os servicos Municipais, para o mesmo efeito. 

Cabe ao Presidente do Camara Municipal escolher os vereadores em regime de perrnonenclo. 
fixar as suas func;:6es e determiner o regime do respetivo exercfcio; 

Determine a exlstencio de um Vereador a tempo inteiro no Camara Municipal de Figueira de 
Castelo Rodrigo; 

Que essas func;:6es sejam exercidas a partir da data deste Despocho pelo Senhor Eng.0 Nelson 
Rebolho Bolota. 

O ort," 58.0, n.0 l, alfnea dJ do Lei n." 169/99, de 18 de setembro ea Lei n." 75/2013, de 12 de 
Setembro, atribuem cornpetencio ao Presidente do Camara Municipal para decidir sabre a 
existencio de vereadores em regime de permonencio e fixar o numero. ate ao limite de um; 

O Presidente do Camara Municipal pode optar, nos termos previstos no n." 3 do citado artigo, 
pela existencio de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, neste caso correspondendo dois 
vereadores a um vereador a tempo inteiro; 

Considerando que 

Designac;ao de Vereador a tempo inteiro e de Vice-Presidente 

DESPACHO N.0 258 - PCM /2017 

Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto a Presidencto 
Gabinete de Apoio ao Presidente 
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