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1. Objetivo do Plano Nacional de Compras Públicas (PNCP) 2014

Objetivo

 Dar cumprimento ao Regulamento 330/2009, de 30 de julho;
 Vincular o Ministério (através do patrocínio institucional do Ministro) na definição e implementação do PMC;
 Planear as aquisições ao abrigo dos AQ da eSPap, pelas Unidades Ministeriais de Compras (UMC) e pelas Entidades
Compradoras Vinculadas;
 Correlacionar o Plano Nacional de Compras Públicas e o Orçamento de Estado;
 Avaliar a necessidade de alargar os AQ da eSPap com base nos AQ das UMC;
 Monitorizar o desempenho de aquisições centralizadas por parte das UMC;
 Analisar os desvios verificados entre o PNCP e os resultados obtidos através da inclusão de um Relatório de
Monitorização do PNCP .

© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

|3

2. Metodologia a adotar

Metodologia

 Para a elaboração do Plano Ministerial de Compras (PMC), dever-se-á envolver o Ministro da Tutela considerando que ele representa o
planeamento das aquisições do Ministério havendo um comprometimento total;
 O PNCP e consequentemente os PMC deverão incidir exclusivamente em:
1.

AQ da eSPap;

2. AQ das Unidades Ministeriais de Compras (UMC).
 O PNCP, com base nos diversos PMC deverá efectuar a correlação directa entre as classificações económicas do OE e os bens e/ou serviços a
adquirir, bem como um cronograma com as aquisições que serão objecto de centralização por parte das UMC;
 As entidades compradoras vinculadas de cada Ministério deverão ser identificadas por NIPC;
 Deverá ser elaborado um relatório de monitorização do PNCP que procurará correlacionar os dados do PMC com o Orçamento de Estado (OE) e
com os Relatórios de Contratação (RC) comunicados;
 Os PMC servirão de linhas orientadoras para que a eSPap, enquadre a análise dos pedidos de exceção com base no cronograma definido.
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3. Princípios Orientadores/Responsabilidades do PNCP 2014*
Entidade Compradora
Vinculada

Unidade Ministerial de Compras

Elaborar Plano Anual de
Compras e enviar a UMC:

económica

classificação
o

2.

orçamentado para a aquisição

eSPap; e caso

existam dos AQ da UMC;;

2. Identificar
classificações
abrangidas

dentro

das

económicas
pelos

AQ

da

eSPap e da UMC, o valor

cronograma;
3.

AQ da eSPap

que não serão

objecto

de

de pedidos de excepção que serão solicitados;
Identificar (NIF e designação) das Entidades que
integraram os procedimentos centralizados;
5.

Identificar os valores totais e parciais das Entidades que
integram a centralização com a respectiva classificação

efetivo que é coberto pelos
bens e/ou serviços dos AQ

Dos

centralização, identificar o valor previsível dos n.º e valor

4.

2. Identificar as categorias de
bens e serviços que serão
objecto de novo AQ por parte
da eSPap com o respectivo

CIC**

cronograma;

3. O

PNCP

deverá

incidir

exclusivamente em:

económica;
6.

Determinar o n.º de procedimentos a desencadear bem
como as poupanças a alcançar por procedimento e

7.

AQ da eSPap;

2.

AQ das UMC.

Identificar e compilar os planos anuais de compras das

discrepância entre o valor da

entidades

despesa do PMC e

compradoras

vinculadas,

agregando

a

informação por classificação económica;
8.

1.

4. , verificamos que existe uma

rubrica orçamental;

Nota: É possível manter a atual
calendarização definida no Regulamento
330/2009, dado que até 30 de setembro as
Entidades Compradoras Vinculadas já
conhecem o Orçamento de Estado que irá
ser proposto.
Em 2 de janeiro entra em vigor o OE e se
necessário for far-se-ão as correcções em
valor mas não em termos de planeamento

Ministeriais de Compras;

Definir quais os AQ da eSPap que serão objecto de
centralização por parte da UMC com o respectivo

ENVIA ATÉ 30 SET

dos AQ da

1. Analisar e compilar os Planos

dos AQ da eSPap, mas que a UMC pretende celebrar;

valor

de bens e serviços ao abrigo

Definir Categorias de bens e serviços não constantes

ENVIA ATÉ 30 OUT

por

Elaborar Plano Nacional de
Compras Públicas

Elaborar Plano Ministerial de Compras:
1.

1. Identificar

eSPap

eSPap

ENVIA ATÉ 30 NOV

Determinar o n.º de procedimentos e valor associado de
aquisições com critérios ecológicos com base nas cotas
determinadas

consubstanciado

em

declarações

compromisso

* Inspirado no Regulamento n.º 330/2009, de 30 de julho de 2009

de

Tutela

Nota: O sucesso deste ciclo depende do apoio institucional (Ministro) em que as entidades se vinculem
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4. Fluxograma do PNCP 2014
Classificações Económicas
referentes aos AQ da eSPap e € do
AQ dentro da rubrica

1

Entidade Compradora
Vinculada (ECV)

Proposta de orçamento
funcionamento/ privativo
2014

Plano Anual de
Compras (PAC)
Classificações Económicas
referentes aos AQ das UMC e € do
AQ dentro da rubrica

2

Unidade Ministerial de
Compras (UMC)

eSPap

1.Analisa os PAC;
2.Preenche Cadastro
3.Consolida/Valida as
rubricas

1.Consolidar os PMC;
2. Determinar o planeamento e
cronograma de celebração de
novos AQ;
3. Elaborar Recomendações

1.Determina os AQ da eSPap que serão centralizados;
2.Define cronograma, Identifica NIPC das ECV agregadas/;
valor aquisição;
3.Informa ECV dos AQ centralizados e dos que não serão.

Plano Nacional de
Compras Públicas (PNCP)

Plano Ministerial de
Compras (PMC)

SET

1.Apreciação
e Aprovação

3
eSPap

Publicita o PNCP2014
junto das UMC»ECV

Elaborar Relatório de Monitorização;
Correlacionar dados: PNCP, OE, RC, PE, RF*

1
Com base no PMC a ECV, terá a possibilidade de planear a sua aquisição, bem como determinar a necessidade de vir a solicitar pedidos de exceção
para as categorias que não são centralizadas pela UMC, em devido tempo à eSPap..
2
De acordo com o cronograma definido para a centralização a UMC poderá planear a necessidade de vir a necessitar de pedidos de exceção de
forma agregada.
3
A eSPap analisará os pedidos de exceção com base nos PAC e nos PMC.
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PE – Pedidos de Exceção
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5. Preparação do Orçamento de Estado 2014

COMENTÁRIO:
• As Entidades Compradoras Vinculadas começam a preparar a proposta de Orçamento de Estado entre Julho e Setembro de cada ano económico,
sendo certo que é norma que nos primeiros 15 dias de outubro a DGO e as respectivas tutelas façam os ajustamentos tidos por convenientes para que a
proposta de Orçamento de Estado seja entregue na Assembleia da República até dia 15 de outubro conforme o disposto no art.º 12.º-E da Lei 37/2013,
por referência ao artigo 35.º da Lei n.º 91/2001.
Nestes termos é perfeitamente possível que as Entidades Compradoras Vinculadas e as UMC quendo remetem a informação a constar no PNCP já
tenham essa dimensão, sendo certo que o planeamento das aquisições não se alterará podendo haver ajustamentos nos valores das rubricas que
acontecerá após a aprovação do OE e a sua entrada em vigor em 2 de janeiro.
© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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6. Cronograma de Agregação e Aquisição Centralizada ao Abrigo
do AQ 2014 - Exemplo
Cronograma de Agregação e Aquisição Centralizada ao Abrigo do AQ - Exemplo

UMC

Entidades Compradoras
Vinculadas (ECV)

Plano
Ministerial de
Compras

Identificação
da
necessidade

Identificação das
Categorias de Bens
e/ou Serviços que
serão objeto de
Centralização

Transmite à UMC as
necessidades de
bens e serviços
inseridos no PAC e
a indicação da
verba a inscrever
no OE

30 dias

UMC

Agregação da
necessidade

Adjudicação ao abrigo do AQ

ECV

Melhoria dos
atributos das
propostas

Entrega
bem e/ou
Serviço

Pedido de
Propostas

Agrega a
informação das ECV

Consulta aos
fornecedores
qualificados/
seleccionados no
âmbito do acordo
quadro

Negociação / Leilão
Electrónico

Adjudicação

Adjudicação à
proposta
economicamente
mais vantajosa, de
acordo com os
critérios definidos
no acordo quadro

Monitorizaçã
o Contratual

45 dias

15 dias

COMENTÁRIO:
• Em média desde a identificação de uma determinada categoria de bem e/ou serviço que será objeto de centralização por parte da UMC até à entrega
do bem e/ou serviço, decorrem 90 dias (três meses) pelo que caso não haja a assunção de compromissos plurianuais e/ou stocks nas entidades
adjudicantes, os procedimentos conducentes à contratualização têm de começar a ser desencadeados em meados de setembro, pelo nessa data as
entidades compradoras vinculadas e as UMC já terão delineado um planeamento das aquisições a adquirir.
Nestes termos o PNCP deverá reflectir essa realidade, no caso das aquisições ao abrigo dos AQ da eSPap, associando não só a verba estimada de
acordo com a proposta de Orçamento de Estado, bem como um cronograma associado a cada aquisição.
© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras
(PMC)
A eSPap disponibilizará um CD-ROM que contém o Manual de preenchimento e os respetivos ficheiros
eletrónicos
O PMC.xls é o suporte eletrónico de preenchimento do PMC e que contêm as seguintes worksheet

1 - Cadastro_Ministério
2 - PMC:
2.1 - Procedimentos centralizados na UMC ao abrigo dos AQ da eSPap;
2.2 - Procedimentos centralizados não na UMC ao abrigo dos AQ da eSPap;
2.3 - Procedimentos já centralizados na UMC ao abrigo dos AQ da eSPap e que se mantêm
válidos no ano económico de 2014;
2.4 - Procedimentos centralizados pelas UMC ao abrigo dos seus próprios acordos-quadro.
3 - PAC:
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
1 – Cadastro_Ministério

Nesta área deverão
ser consideradas
todas as Entidades
Compradoras
Vinculadas do
Ministério,
independentemente
de terem elaborado
os respetivos PAC.
No caso de não
terem preenchido os
PAC o € da Rubrica
Abrangido pelo AQ
eSPap deverá estar
em branco.

Detalhe dos procedimentos e da
agregação que irá ser desenvolvida
pela UMC, alimentado pelos PAC

Reflete o total das
diversas rubricas
económicas
abrangidas pelo
AQ eSPap, por
cada entidade
compradora
vinculada

Detalhe de cada PAC de cada Entidade Compradora Vinculada que
irá alimentar o PMC que a UMC deverá inseri na worksheet;
Deverá ser renomeada a worksheet de cada PAC inserido
PAC_Designação_Entidade_Compradora
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
2.1 – Procedimentos centralizados na UMC ao abrigo AQ eSPap

A classificação económica é aquela que resulta
das classificações atribuídas pelas Entidades
Compradoras Vinculadas nos PAC. Caso
exista para cada AQ mais do que uma
classificação dever-se-á inserir tantas linhas
quanto as necessárias

Deverá ser
inserido o valor
total da
classificação
económica
identificada com
base no
somatório dos
PAC

Deverá ser
inserido o valor
da classificação
económica que é
abrangido pelos
bens e/ou
serviços do AQ,
com base no
somatório dos
PAC

Deverá ser
identificado os
NIPC que irão
integrar o
procedimento
agregado

Deverá ser o
valor base do
procedimento
agregado

Com base nos PAC, a UMC irá
identificar os AQ que serão objeto de
centralização no ano de 2014.
O ficheiro já tem este campo prépreenchido mas a UMC irá eliminar
aqueles que não interessam
© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
2.2 – Procedimentos não centralizados na UMC ao abrigo dos AQ da eSPap

A classificação económica é aquela que resulta
das classificações atribuídas pelas Entidades
Compradoras Vinculadas nos PAC. Caso
exista para cada AQ mais do que uma
classificação dever-se-á inserir tantas linhas
quanto as necessárias

A UMC deverá identificar os AQ
da eSPap que não serão objeto
de centralização

Deverá ser
inserido o valor
total da
classificação
económica
identificada com
base no
somatório dos
PAC

Deverá ser
inserido o valor
da classificação
económica que é
abrangido pelos
bens e/ou
serviços do AQ,
com base no
somatório dos
PAC
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
2.3 – Procedimentos já centralizados na UMC ao abrigo AQ eSPap e que
se mantém válidos no ano económico de 2014

A classificação económica é aquela que resulta
das classificações atribuídas pelas Entidades
Compradoras Vinculadas nos PAC. Caso
exista para cada AQ mais do que uma
classificação dever-se-á inserir tantas linhas
quanto as necessárias

A UMC deverá identificar os AQ
da eSPap que não serão objeto
de centralização

Deverá ser
inserido o valor
total da
classificação
económica
identificada com
base no
somatório dos
PAC

Deverá ser
inserido o valor
da classificação
económica que é
abrangido pelos
bens e/ou
serviços do AQ,
com base no
somatório dos
PAC

© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

Deverá ser
identificado o
NIPC das
Entidades
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A UMC deverá
identificar a data
de términus dos
contratos
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
2.4 – Procedimentos centralizados na UMC ao abrigo dos seus AQ

A classificação económica é aquela que resulta
das classificações atribuídas pelas Entidades
Compradoras Vinculadas nos PAC. Caso
exista para cada AQ mais do que uma
classificação dever-se-á inserir tantas linhas
quanto as necessárias

A UMC deverá identificar os
AQ que pretende celebrar que
não abrangem as categorias da
eSPap

Deverá ser
inserido o valor
total da
classificação
económica
identificada com
base no
somatório dos
PAC

Deverá ser
inserido o valor
da classificação
económica que é
abrangido pelos
bens e/ou
serviços do AQ,
com base no
somatório dos
PAC
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agregado
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7. Manual de preenchimento do Plano Ministerial de Compras (PMC)
3 – Plano Anual de Compras
As UMC deverão remeter a worksheet PAC a todas as entidades compradoras vinculadas e voluntarias que integram
o seu Ministério juntamente com o Manual de Preenchimento

O ficheiro já tem este campo prépreenchido
mas
as
entidades
compradoras vinculadas irão eliminar
aqueles que não se aplicam a entidade

A classificação económica é aquela que resulta
das classificações atribuídas pelas Entidades
Compradoras Vinculadas a cada AQ

Deverá ser inserido o
valor total da
classificação
económica
identificada

Deverá ser inserido o
valor da classificação
económica que é
abrangido pelos bens
e/ou serviços do AQ,

A UMC deverá
inserir por
defeito os AQ
que pretende
celebrar fora dos
AQ da eSPap
© 2013 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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8. Exemplo de um Plano Ministerial de Compras (PMC)

COMENTÁRIO:
•

A UMC deverá agregar os PAC das Entidades Compradoras Vinculadas e elaborar o PMC, preenchendo para o efeito um cadastro do seu Ministério. Quando
submeter o PMC à eSPap, deverá também submeter os PAC.

•

No Cadastro do PMC deve conter o NIPC e a Designação da Entidade Compradora Vinculada, bem como o somatório total do valor das rubricas abrangidas pelos
AQ da eSPap.

•

O PMC incluirá todos os PAC das Entidades Compradoras Vinculadas e caso existam Voluntarias que de si dependam, em que por despacho ministerial ou de forma
voluntaria integrem os procedimentos das UMC.
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9. Exemplo de um Plano Ministerial de Compras (PMC)

COMENTÁRIO:
• Através desta grelha poderá facilmente analisar a despesa por classificação económica abrangida pelo AQ eSPap e dessa qual será objeto de
procedimento agregado por parte da UMC, bem como a respectiva data de lançamento do procedimento. Este campo assume a forma de cronograma
para efeitos de planeamento das aquisições bem como para efeito de solicitação de pedidos de exceção caso se justifique de forma agregada.
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8. Exemplo de um Plano Ministerial de Compras (PMC)

COMENTÁRIO:
• A identificação clara das categorias de bens e/ou serviços que não serão objecto de centralização por parte das UMC permitirá também as Entidades
Compradoras Vinculadas que façam o planeamento das suas aquisições e nele concentrem os seus esforços.
Permitirá também que antecipadamente e caso se justifique que solicitem para apreciação da eSPap os pedidos de exceção para o ano económico que
se irá iniciar.
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9. Exemplo de um Plano Anual de Compras (PAC)

COMENTÁRIO:
• O PMC incluirá todos os PAC das Entidades Compradoras Vinculadas e caso existam Voluntarias que de si dependam, em que por despacho
ministerial ou de forma voluntaria integrem os procedimentos das UMC.
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Juntos, partilhamos eficiência

