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Ata n.º 03/2019 da reunião ordinária realizada no dia 05 de fevereiro de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h20m. 
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ABERTURA 

No dia cinco do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor 

Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. ----------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 02/2019, da reunião ordinária de 22-01-2019, oportunamente 

distribuída e dispensada de leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a de ata n.º 02/2019, da reunião ordinária de 22-01-2019. -----------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 01-02-

2019, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Fundos de Maneio 

  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 3 261,00 três mil duzentos e sessenta e um euros 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 211 150,31 € Duzentos e onze mil cento e cinquenta euros e trinta e um 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa 
e dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 608 764,45€ seiscentos e oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e 
quarenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete 
cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos  
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Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 19 874,28€ dezanove mil oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e 
oito cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 38 558,90 € 
927,43€ 

Trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e oito euros e 
noventa cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 1 334,93€ mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 253,14€ quatro mil duzentos e cinquenta e três euros e catorze 
cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 
cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 45 130,21€ Quarenta e cinco mil cento e trinta euros e vinte e um 
cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 16 709,88€ dezasseis mil setecentos e nove euros e oitenta e oito 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 14 899,54€ catorze mil oitocentos e noventa e nove euros e cinquenta e 
quatro cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 
cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 48 767,76€ quarenta e oito mil setecentos e sessenta e sete euros e 
setenta e seis cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA– BTE, BTN E BTN-IP – 12/19_S 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura do procedimento de contratação 

pública para “Fornecimento de energia elétrica – BTE, BTN e BTN-IP – 12/19_S” celebrado ao abrigo do 

Acordo Quadro n.º 01/2017 da CIM Alto Minho para “Fornecimento de Eletricidade”, que a seguir se 

transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Apesar da legislação de extinção de tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais quer de consumos 

de baixa tensão normal (BTN) e baixa tensão especial (BTE), a ERSE estima que cerda de 50% dos clientes finais 

não transitaram ainda para o mercado liberalizado, o Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro, e juntamente com 

a portaria 97/2015, de 30 de março, veio adiar a extinção do período das tarifas transitórias até 31 de dezembro 

de 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que, não obstante a este alargamento do prazo, o entendimento é passar gradualmente para o mercado 

liberalizado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A integração do Município de Paredes de Coura na Central de Compras do Alto Minho, de acordo com deliberação 

de 12/01/2015; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O estabelecimento do preço base global no valor de € 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e 

quinhentos euros), definido a partir da análise das tarifas aplicadas aos consumos estimados do Município para 
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cada ciclo horário de fornecimento de energia elétrica (Energia Ativa: tarifa simples; Energia Ativa bi-horária: tarifa 

para horas fora do vazio ou tarifa para horas de vazio; Energia Ativa tri-horária: tarifa para horas de ponta, tarifa 

para horas cheias ou tarifa para horas de vazio), As tarifas são resultantes da consulta preliminar ao mercado 

efetuada pela CIM Alto Minho no âmbito do Acordo Quadro. ----------------------------------------------------------------------  

- Que, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LPCA e do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, tendo em conta que o prazo do contrato é de 12 meses, passível de renovação por igual período, o 

compromisso em causa tem caráter plurianual. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação do compromisso plurianual, de acordo com a competência delegada em 16-11-2018, pela 

Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O lançamento do procedimento de contratação pública por Consulta Prévia para Fornecimento de energia elétrica 

para instalações alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP, com fundamento no estabelecido no art.º 259.º do CCP; 

- A aprovação do preço base global do procedimento no valor de € 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove 

mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal, que se subdivide nos seguintes lotes: ---------------------------  

Lote 1.1 (BTN): € 109.000 (cento e nove mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 (BTN-IP): € 245.800 (duzentos e quarenta e cinco mil euros); ---------------------------------------------------------  

Lote 2 (BTE): € 94.700 (noventa e quatro mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação do respetivo convite e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que sejam convidadas a apresentar propostas as seguintes entidades selecionadas no acordo quadro: -----------  

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------  

Galp Power, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PH Energia, Lda.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HEN - Serv Energ. Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endesa Energia, SA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Delegar no Júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos concorrentes, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------  

- A seguinte composição do Júri, para dar cumprimento ao estipulado no n.º 1 do art.º 67.º do CCP: Sofia Lages 

de Carvalho, na qualidade de Presidente, Ana Margarida Barros Rebelo e Susana Maria Gonçalves Ribeiro da 

Silva e como suplentes, Maria da Conceição Gonçalves Alves e Maria de Fátima Barbosa da Cunha; ----------------  

- Designar como Gestor do Contrato Florbela Clara Ribeiro, em cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do 

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

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: -----------------------  

- Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e, de acordo com o artigo 47.º 

do CCP o respetivo preço contratual não excederá o valor de € 449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e 

quinhentos euros), acrescido de IVA;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O presente procedimento se insere no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos (CPV) 

09310000 – 5 Eletricidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - À data existem fundos disponíveis para a assunção do compromisso referente ao valor do contrato a celebrar, 

sendo o seu registo efetuado após a adjudicação, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do DL n.º 99/2015, de 2 de 

junho;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em cumprimento do estipulado no n.º 1 e 3 do art.º 63.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de agosto (LOE para 2019), o 

encargo global para o compromisso a assumir com o presente contrato, não ultrapassa os gastos incorridos em 
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2018 com contratos com idêntico objeto, tendo em consideração o valor estimado contratual para cada lote de 

energia elétrica, constantes no Anexo B às peças do procedimento. -------------------------------------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade aprovar: --------------------------------------------------------------------------------------------  

- o compromisso plurianual, de acordo com a competência delegada em 16-11-2018, pela Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o lançamento do procedimento de contratação pública por Consulta Prévia para Fornecimento de energia 

elétrica para instalações alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP, com fundamento no estabelecido no art.º 

259.º do CCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o preço base global do procedimento no valor de € 449 500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e 

quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal, que se subdivide nos seguintes lotes: --------------------------  

 - Lote 1.1 (BTN): € 109.000 (cento e nove mil euros); ---------------------------------------------------------------------  

 - Lote 1.2 (BTN-IP): € 245.800 (duzentos e quarenta e cinco mil euros); -------------------------------------------  

 - Lote 2 (BTE): € 94.700 (noventa e quatro mil euros); --------------------------------------------------------------------  

- o respetivo convite e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 40.º do CCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o convite para presentação de propostas das seguintes entidades selecionadas no acordo quadro: --------  

 - EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.; ----------------------------------------------------------------------  

 - Galp Power, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - PH Energia, Lda.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - HEN - Serv Energ. Lda.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Endesa Energia, SA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a delegação no júri do presente procedimento da resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

concorrentes, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------------------  

- a composição do júri, para dar cumprimento ao estipulado no n.º 1 do art.º 67.º do CCP: Sofia Lages de 

Carvalho, na qualidade de presidente, Ana Margarida Barros Rebelo e Susana Maria Gonçalves Ribeiro da 

Silva e como suplentes, Maria da Conceição Gonçalves Alves e Maria de Fátima Barbosa da Cunha; --------  

- a designação de Florbela Clara Ribeiro, como gestora do contrato, em cumprimento do disposto no artigo 

290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REABILITAÇÃO DE BALNEÁRIOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO SPORT 

CLUBE COURENSE 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de apoio financeiro ao Sport Clube Courense 

para realização de obras no Campo de Jogos. -------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando o pedido efetuado pelo Sport Clube Courense, na qualidade de promotor do projeto a candidatar 

ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2019) para “Reabilitação de balneários e sistemas 

de iluminação do Campo de Jogos do Sport Clube Courense”, propõe-se a aprovação do apoio financeiro pelo 

valor máximo de € 49 919,30 (quarenta e nove mil novecentos e dezanove euros e trinta cêntimos), correspondente 

a 50% do total do investimento do projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio financeiro pelo valor máximo de € 49 919,30 

(quarenta e nove mil novecentos e dezanove euros e trinta cêntimos, ao Sport Clube Courense para 

realização de obras no Campo de Jogos. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 03/2019 Página 7 05-02-2019 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de Maria Auzenda da Costa Ribeiro, para 

pagamento em prestações de consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Maria Auzenda da Costa Ribeiro, residente em Paredes de Coura, relativa à 

instalação nº 1244, a solicitar o pagamento da importância de € 209,03 (duzentos e nove euros e três cêntimos), 

relativo a consumo de água, em doze prestações mensais.  ----------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 209,03 (duzentos 

e nove euros e três cêntimos), em 12 prestações mensais, referente a consumo de água, no valor unitário 

de 17,42 (dezassete euros e quarenta e dois cêntimos), ao abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, a 

requerimento de Maria Auzenda da Costa Ribeiro, residente em Paredes de Coura. --------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. -----------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


