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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Aprovação e submissão à Assembleia Municipal de aprovação de 
aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências, celebrado entre a Comunidade Intermunicipal das 
Terras de Trás-os-Montes e o Município de Alfândega da Fé, relativo 
ao financiamento do exercício pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES das competências nela delegadas pelo 
Município, enquanto autoridade de transportes. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, nos termos e para os efeitos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com a informação da Divisão 
Administrativa e Financeira, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata, sob o nº 4539 
(quatro mil quinhentos e trinta e nove), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o seguinte: 
1. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de aditamento ao Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competências, celebrados, entre a Comunidade Intermunicipal 
das Terras de Trás-os-Montes e os Municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do 
Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, relativo ao financiamento do exercício pela 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES das competências nela delegadas pelos 
referidos municípios, nos termos da minuta constante do Anexo II à presente proposta, como é o caso 
deste município, de acordo com o modelo e critérios de repartição descritos no Estudo constante do 
Anexo I à proposta apresentada; 

2. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a 
despesa e compromissos plurianuais associados à celebração do contrato, pelo Município de 
Alfândega da Fé de aditamento ao Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências, 
celebrados com a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES, relativo ao financiamento 
do exercício pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES das competências nela 
delegadas pelos referidos municípios suas competências enquanto autoridade de transportes, com 
repartição de encargos e compromissos plurianuais nos anos económicos 2022 a 2027, nos termos 
previstos no Anexo III à proposta apresentada;  

3. Submeter à Assembleia Municipal a autorização, para efeitos da Norma de Contabilidade Pública 26 
(NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 
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