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Ata n.º 05/2019 da reunião ordinária realizada no dia 06 de março de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 
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ABERTURA 

No dia seis do mês de março 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 e Vítor Manuel 

Rosas da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Sérgio de Sousa Caselhos, por 

compromissos profissionais inadiáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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 04/2019, da reunião ordinária de 19-02-2019 e ata nº 3/219, da 

reunião extraordinária de 26-02-2019, oportunamente distribuída e dispensada de leitura. -----------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 04/2019, da reunião ordinária de 19-02-2019 e ata nº 

3/219, da reunião extraordinária de 26-02-2019. ------------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 01-03-

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: 4 949,07€ quatro mil novecentos e quarenta e nove euros e sete 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 247 810,80€ duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e dez euros e 
oitenta 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) 615 051,28€ seiscentos e quinze mil e cinquenta e um euros e vinte e oito 
cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete 
cêntimos 
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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  
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) 52 353,20€ cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e três euros e vinte 

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) 4 112,14€ quatro mil cento e doze euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 071,78€ seis mil e setenta e um euros e setenta 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) 39 872,34€ trinta e nove mil oitocentos e setenta e dois euros e trinta e 

quatro cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 123 513,24€ cento e vinte e três mil quinhentos e treze euros e vinte e 

quatro 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) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 48 587,35€ quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e sete euros e trinta 

e cinco cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTE, BTN E BTN – IP – 12/19_S 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação para fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTE, BTN E BTN – IP – 12/19_S, por consulta prévia, conforme 

relatório final que se transcreve a seguir e relatório preliminar que se anexa esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP ---------------------------  

(efetuado nos termos do art.º 259.º do CCP, ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Energia Elétrica 

(AQ 01_2017) da Central de Compras da Comunidade intermunicipal do Alto Minho) --------------------------------------  

Relatório Final -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(de acordo com o artigo 124.º do CCP) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos seis dias do mês de março de 2019, o júri do procedimento reuniu para a elaboração do relatório final, nos 

termos do n.º 1 do art.º 124.º do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 123.º do CCP, o júri do procedimento procedeu à audiência prévia 

escrita dos concorrentes, fixando um prazo de 5 dias úteis. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados 

do relatório preliminar, no dia 21-02-2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Findo o prazo referido anteriormente, não foram apresentadas observações por parte dos concorrentes em sede 

de audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face à informação anteriormente exposta e tendo em consideração o relatório preliminar elaborado em 21-02-

2019, o júri do procedimento delibera, por unanimidade e nos termos do nº 1 do art.º 124.º do CCP, manter o teor 

e as conclusões do relatório preliminar, propondo assim: ---------------------------------------------------------------------------  

1. A exclusão das propostas dos concorrentes, respetivamente para cada lote: -------------------------------------------  

Lote 1.1 - BTN: HEN - Serviços Energéticos, Lda.; Galp Power, S.A.; Endesa Energia SA – Sucursal Portugal e 

EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA;  ---------------------------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: HEN - Serviços Energéticos, Lda.; Galp Power, S.A. e Endesa Energia SA – Sucursal Portugal; 

Lote 2 - BTE: HEN - Serviços Energéticos, Lda. e Endesa Energia SA – Sucursal Portugal. ------------------------------  

2. A admissão das propostas dos concorrentes, respetivamente para cada lote: ------------------------------------------  

Lote 1.1 - BTN: nenhuma proposta foi admitida para este lote;  ------------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA; ---------------------------------------------------------  

Lote 2 - BTE: Galp Power, S.A. e EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA. -------------------------------------  

3. A ordenação das propostas admitidas, para efeitos de adjudicação e de acordo com o artigo 10.º do convite, 

respetivamente para cada lote: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA € 245.164,03 

Galp Power, SA € 249.255,22 

Lote 2 - BTE: 

Galp Power, SA € 93.637,63 

EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA € 94.664,12 

(Os valores das propostas não incluem o IVA à taxa em vigor) --------------------------------------------------------------------  

4. Que a intenção de adjudicação da aquisição objeto do presente procedimento seja manifestada ao concorrente 

cuja proposta está classificada em 1.º lugar, respetivamente para os lotes: ---------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA pelo valor contratual de € 245.164,03 

(duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro euros e três cêntimos), acrescido de iva à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 2 - BTE: Galp Power, S.A. pelo valor contratual de € 93.637,63 (noventa e três mil seiscentos e trinta e sete 

euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de iva à taxa legal em vigor;-----------------------------------------------------  

5. A não adjudicação da aquisição objeto do presente procedimento para o Lote 1.1 – BTN pelo motivo previsto 

no art.º 79.º, n.º 1, d) do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação do fornecimento de energia elétrica para as 

instalações alimentadas em BTE, BTN E BTN – IP – 12/19_S, nos seguintes termos: --------------------------------  

1. A exclusão das propostas dos concorrentes, respetivamente para cada lote: -----------------------------------  

Lote 1.1 - BTN: HEN - Serviços Energéticos, Lda.; Galp Power, S.A.; Endesa Energia SA – Sucursal Portugal 

e EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA;  ---------------------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: HEN - Serviços Energéticos, Lda.; Galp Power, S.A. e Endesa Energia SA – Sucursal 

Portugal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 2 - BTE: HEN - Serviços Energéticos, Lda. e Endesa Energia SA – Sucursal Portugal. -----------------------  

2. A admissão das propostas dos concorrentes, respetivamente para cada lote: ----------------------------------  

Lote 1.1 - BTN: nenhuma proposta foi admitida para este lote;  -------------------------------------------------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA; ----------------------------------------------------  

Lote 2 - BTE: Galp Power, S.A. e EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA. --------------------------------  

3. A ordenação das propostas admitidas, para efeitos de adjudicação e de acordo com o artigo 10.º do 

convite, respetivamente para cada lote: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Lote 1.2 – BTN-IP: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EDP Comercial – Comercialização de Energia, 

SA 

€ 245.164,03 

Galp Power, SA € 249.255,22 

Lote 2 - BTE: 

Galp Power, SA € 93.637,63 

EDP Comercial – Comercialização de Energia, 

SA 

€ 94.664,12 

(Os valores das propostas não incluem o IVA à taxa em vigor) --------------------------------------------------------------  

4. Que a intenção de adjudicação da aquisição objeto do presente procedimento seja manifestada ao 

concorrente cuja proposta está classificada em 1.º lugar, respetivamente para os lotes: --------------------  

Lote 1.2 – BTN-IP: EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA pelo valor contratual de € 245.164,03 

(duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro euros e três cêntimos), acrescido de iva 

à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 2 - BTE: Galp Power, S.A. pelo valor contratual de € 93.637,63 (noventa e três mil seiscentos e trinta e 

sete euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de iva à taxa legal em vigor; ---------------------------------------  

5. A não adjudicação da aquisição objeto do presente procedimento para o Lote 1.1 – BTN pelo motivo 

previsto no art.º 79.º, n.º 1, d) do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSOCIAÇÃO - A LANDRA - PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS DE NANTERRE E DE CENON 

Ponto 04: Apreciação, discussão e votação de pedido da Associação “A Landra”, para apoio nas Feira de 

Nanterre, em Paris, a realizar entre 12 e 14 de abril e na Feira de Cenon, em Bordéus, nos dias 7 a 9 de 

junho, que se transcreve a seguir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, ao 

abrigo do protocolo assinado no ano de 2016, requer o adiantamento no valor de € 8 000,00 (oito mil euros) para 

participação em certames internacionais – Feira de Nanterre, em Paris, nos dias 12 a 14 de abril de 2019 e Feira 

de Cenon, em Bordéus, nos dias 7 a 9 de junho, com o objetivo de divulgação de produtos locais e da marca Coura 

ME”. --   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a promoção do município em eventos internacionais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 8 000,00 (oito mil euros) à A Landra – Associação para a 

Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra para participação na Feira de 

Nanterre, em Paris, nos dias 12 a 14 de abril de 2019 e Feira de Cenon, em Bordéus, nos dias 7 a 9 de junho 

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo que fica a fazer parte 

integrante esta ata”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - OUSAM 

PONTO 05: Ratificação de despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento de taxas por 

realização de Desfile de Carnaval de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento do OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, com sede na rua 25 de 

Abril, para isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de Desfile de Carnaval de 2019, a realizar 

dia 1 de março de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento 

de taxas por realização de Desfile de Carnaval de 2019, realizado pelo OUSAM – Organismo Utilitário e 

Social de Apoio Mútuo, no dia 01 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO/ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA 

PONTO 06: Ratificação de despacho de emissão de licença para interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização de Desfile de Carnaval/2018. ----------------------------------------------------------------------------  

Pelo OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, com sede na rua 25 de Abril, foi apresentado 

requerimento para emissão de licença para interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 01 de março de 

2019, das 14h00 às 17h00, para a realização da Desfile de Carnaval de 20198. ---------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 01 de março de 2019 das 14h00 às 17h00, para a 

realização da Desfile de Carnaval de 2019, realizado pelo OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio 

Mútuo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 07: - Tomar conhecimento dos editais das deliberações da Assembleia Municipal, das suas 

sessões extraordinária de 28-01-2019 e ordinária realizada em 15-02-2019. ---------------------------------------------  

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

PROTOCOLO RELATIVO AO SISTEMA ÁGUAS DO ALTO MINHO 

PONTO 08: Ratificação de assinatura de protocolo relativo ao Sistema de Águas do Alto Minho celebrado 

em 11 de janeiro corrente entre os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte 

de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira e a AdP - Aguas de Portugal, SGPS, SA, que se 

anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, ratificar o protocolo relativo ao Sistema de Águas do Alto Minho celebrado em 11 de 

Janeiro corrente entre os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira e a AdP - Aguas de Portugal, SGPS, SA e que tem por 

objeto a apresentação de candidatura ao aviso do POSEUR Relativo aos Investimentos nos Sistemas em 

Baixa com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água” 

(POSEUR 12-2018-18) e que se anexa a esta ata como seu documento e dela fica a fazer parte integrante 

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. --------------------------------------------  


