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Ata n.º 20/2021 da reunião ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2021 iniciada às 10h30m e concluída 
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ABERTURA 

No dia vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado justificar a falta do vereador Sérgio Sousa Caselhos, por impedimento 

profissional inadiável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 19/2021, da reunião ordinária de 14-09-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 19/2021, da reunião ordinária de 14-09-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 24-09-

2021, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------  

 

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 600,00€ seiscentos 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: 10 521,45€ dez mil quinhentos e vinte e um euros e quarenta e cinco cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 400 082,84 
€ 

quatrocentos mil e oitenta e dois euros e oitenta e quatro 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) 79 397,54€ setenta e nove mil trezentos e noventa e sete euros e cinquenta e 
quatro 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 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN-IP – 

78/21_S 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento para “Fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP – 78/21_B”, consulta prévia, conforme informação que se transcreve: 

Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consulta prévia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(fundamento: art. 259º nº 1 e alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP) ------------------------------------------------------------  

Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP – 78/21_B ---------------------------------  

Informação de Abertura  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A obrigatoriedade para o Município de aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica, em regime de 

mercado livre; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que não obstante a integração do Município de Paredes de Coura na Central de Compras do Alto Minho, de 

acordo com deliberação do executivo de 12/01/2015, o que pressupõe a seleção de fornecedores de energia 

elétrica em regime de mercado livre; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que foi celebrado o Acordo Quadro 01_2021 entre a CIM Alto Minho e as principais entidades fornecedoras de 

energia em Portugal. Tal acordo foi publicado em 19/03/2021 no Diário da República com o n.º 3645/2021. ---------  

- Que ao abrigo do acordo quadro anterior (acordo quadro 01_2019 da CIM Alto Minho, publicado em Diário da 

República com o n.º 3453/2019, em 04 de abril de 2019), foi aberto em finais de 2020, em Março de 2021 e 

novamente em Abril de 2021, procedimento de consulta prévia para fornecimento de energia elétrica para este 

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) 39 440,92€ trinta e nove mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e dois 

cêntimos 
Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 182 379,74€ cento e oitenta e dois mil trezentos e setenta e nove euros e setenta 

e quatro cêntimos 
Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 

 

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) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 

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) 817,09€ oitocentos e dezassete euros e nove cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 254,14€ três mil duzentos e cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 8 593,15€ oito mil quinhentos e noventa e três euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 336 981,03€ trezentos e trinta e seis mil novecentos e oitenta e um euros e três 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 939 996,86€ um milhão novecentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e 

seis euros e oitenta e seis cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 611 566 ,80€ seiscentos e onze mil quinhentos e sessenta e seis euros e oitenta 

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) 40 377,16€ quarenta mil trezentos e setenta e sete euros e dezasseis cêntimos 
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mesmo fim, ao abrigo do acordo quadro celebrado em 2019, todavia tais procedimentos ficaram desertos, pelo 

facto de todas as propostas ultrapassarem o valor base estipulado e por conseguinte terem sido alvo de exclusão; 

- Que face à situação de impasse que se gerou derivada da inexistência de propostas válidas, em 21/06/2021 

decidiu-se efetuar consulta preliminar ao mercado (ao abrigo do disposto no art. 35º-A do CCP), junto dos principais 

fornecedores de energia. Tal consulta visou procurar indagar com algum grau de precisão os atuais valores de 

mercado da energia (que tem vindo a subir exponencialmente desde o início do ano de 2021), a fim de fixar um 

preço base ao procedimento que fosse de encontro à atual conjuntura; --------------------------------------------------------  

- Com base nessa consulta preliminar ao mercado, lançou-se em 15/09/2021, novo procedimento de consulta 

prévia ao abrigo do acordo quadro 01_2021, com um valor base de 614.283,28 para 24 meses; -----------------------  

- Sucede que, também, este procedimento ficou deserto pelo facto de todas as propostas ultrapassarem o valor 

base estipulado; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sendo imperioso, lançar novo procedimento de consulta prévia com um valor base superior, atenta a atual 

conjuntura de subida exponencial do valor da energia e a imperiosa necessidade da energia elétrica. ----------------  

2. Processo Interno: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

78/21_S -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. OBJETO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP. ----------------------------------------------  

De acordo com a nomenclatura de referência aplicável aos contratos públicos CPV (Vocabulário Comum para os 

contratos públicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.º 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008, 

de 28 de novembro de 2007, o objeto do presente procedimento tem a seguinte classificação: 09310000 – 5 

Eletricidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. PRAZO DE VIGÊNCIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1 ano (12 meses), a contar da data da data da adjudicação. ---------------------------------------------------------------------  

5. PREÇO BASE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

€461.176,54 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e setenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que corresponde ao preço máximo admitido para a totalidade do período 

possível de vigência do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O preço base anual foi calculado a partir da análise das tarifas aplicadas aos consumos estimados do Município 

para 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 de informação fornecida pela CIM 

Alto Minho no âmbito do Acordo Quadro 01_2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

- 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 €461.176,54 (quatrocentos e sessenta e um mil 

cento e setenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. No ano de 

2021 não deverá exceder o montante de €96.078,44 (outubro a dezembro de 2021) e no ano de 2022 o 

remanescente. Aos referidos valores acresce o IVA. ---------------------------------------------------------------------------------  

6. Encargos com contratos de aquisição de serviços (artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro): 

- Para a celebração de contratos de aquisição de serviços no setor local o artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de Dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, estabelece que: “1 - Os valores dos gastos com 

contratos de aquisição de serviços celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, nas autarquias locais e entidades intermunicipais, que em 2021 venham 

a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2020, não podem ultrapassar:  -----------  
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a) Os valores dos gastos de 2020, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que a mesma 

contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo adquirente; ou  ---------------------------------------------------------  

b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo dos 

gastos em 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Segundo o nº 2 do art. 73º da LOE para 2021, excluem-se do disposto no número anterior os gastos com: -----  

a) Os contratos referidos no n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março”. ----------------------------------------  

Tal disposição legal, sob a epígrafe “Encargos com contratos de aquisição de serviços”, estipula no seu nº 2 o 

seguinte: “Os valores pagos por contratos de aquisição de serviços e os compromissos assumidos que, em 2020, 

venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2019 não podem ultrapassar, 

na sua globalidade, o montante pago em 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O nº 6 de tal diploma refere que “6 - Não estão sujeitas ao disposto no n.º 2: -------------------------------------------------  

a) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 2 do artigo 1.º 

da Lei n.º 23/96, de 26 de julho”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por seu turno o n.º 2 al. b) do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho alterada pela Lei 51/2019 de 29 de Julho, 

estipula que: ”São os seguintes os serviços públicos abrangidos: b) Serviço de fornecimento de energia eléctrica”. 

Atento o facto do presente procedimento visar o fornecimento de energia elétrica, é dado cumprimento ao previsto 

nos mencionados diplomas legais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. COMPROMISSO PLURIANUAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A autorização de despesa que dê lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita, de harmonia com o previsto na 

alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou a Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em atraso, a autorização prévia por parte da do órgão deliberativo do município; --------------------------  

- O n.º 1 associado ao n.º 6 do art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 

86/2011, de 11 de abril, condiciona a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargos 

plurianuais a prévia autorização do órgão deliberativo da autarquia, salvo quando estas resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados ou os seus encargos não excedam o limite de 20.000 contos (ou 

seja, € 99 759,47, nos termos do Regulamento (CE) n.º 2866/98 do Conselho, de 31 de Dezembro) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos; -------------------------------  

- A Administração Pública está, nos termos do art. 5.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), vinculada 

ao princípio da boa administração, devendo pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade, 

organizando-se de forma desburocratizada; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Está, por outro lado, vinculada pelo princípio da legalidade ao estrito cumprimento das regras aplicáveis em 

matéria financeira, mormente em matéria de compromissos e pagamentos, e de contratação pública; ----------------  

- Nesta conformidade, o órgão deliberativo do município deliberou, em 10/09/2021, a aprovação prévia de 

assunção do compromisso plurianual com vista à celebração de um contrato de fornecimento de energia elétrica 

para as instalações alimentadas em BTN IP, ou seja, o fornecimento de energia pública para o concelho de Paredes 

de Coura, sob a égide do acordo quadro 01_2021 celebrado entre a CIM e alguns fornecedores de energia, até ao 

valor de 614.283,28€ para o período de 24 meses. Na sequência de tal deliberação foi aberto o procedimento de 

consulta prévia nº 75/21_S. Sucede que, no âmbito do referido procedimento, não foram apresentadas pelos 

concorrentes, propostas válidas, atento o facto de todas elas apresentarem um valor superior ao valor base e 

apenas considerarem um prazo de 12 meses (com exceção da proposta da Iberdrola que apresentou preço para 

24 meses); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esta situação, que já sucedeu em dois procedimentos anteriores abertos este ano, tem na sua base, a subida 

exponencial e contínua dos preços da energia. Tal subida transforma o mercado atual energético em algo 
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altamente volátil e inconstante, o que faz com que o preço apontado hoje como adequado, daqui a uma semana 

possa já não o ser. Assim, concluímos hoje, que o preço base obtido no âmbito da consulta preliminar ao mercado, 

realizada por este município em junho de 2021, rapidamente se tornou ultrapassado; -------------------------------------  

- Por outro lado, esta volatilidade do mercado com os preços sempre em crescendo, revela que o tempo corre 

contra quem necessita da energia, pois quanto mais tempo passa, mais o preço aumenta; ------------------------------  

- A questão crucial prende-se com a urgência em lançar novo procedimento, não só pelo motivo do preço aumentar 

de dia para dia, mas também porque a espera pela tomada de posse do novo executivo camarário ou pela 

realização de uma reunião da Assembleia Municipal, pode significar que o nosso concelho fique sem eletricidade 

pública, o que é grave e impensável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na verdade, o ato é de extrema urgência e não se coaduna com a possibilidade de uma delonga de semanas/ 

meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- É, assim, imperioso lançar, o quanto antes, um novo procedimento, que procure ir de encontro ao atual estado 

do mercado energético, com vista a serem apresentadas propostas válidas. Para tanto, parece ter ficado claro que 

o valor base terá que subir e o prazo terá que ser fixado, em 12 meses. -------------------------------------------------------  

- Entendemos que o valor base, deverá agora, ser obtido através da média dos valores das propostas 

apresentadas, cifrando-se o mesmo em 461.176,54€ (quatrocentos e sessenta e um mil cento e setenta e seis 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), conforme quadro excel em anexo e o prazo ser de 12 meses. 

- O órgão deliberativo aprovou o compromisso plurianual referido no ponto 5, propondo-se agora que na reunião 

pós tomada de posse seja proposta à assembleia municipal a ratificação da deliberação do órgão executivo de 

lançar novo procedimento para ao fornecimento de energia elétrica nos moldes supra indicados, ou seja, no sentido 

do valor do compromisso diminuir para 461.176,54€ e o prazo passar a ser de apenas 12 meses em vez de 12 

meses renovável até 24 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O artigo 18º nº 1 al b) da Lei nº 197/99 (Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e da Contratação 

Pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços), refere que no âmbito das autarquias locais, são 

competentes para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços, sem limite, as câmaras 

municipais. Ora, se atentarmos à diferença de valor anual aprovado pelo órgão deliberativo (307.141,64€) e o que 

agora se pretende lançar a procedimento de contratação pública (461.176,54€), constata-se que existe 

competência da Câmara para o efeito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Assim, propõe-se que, atentos os fundamentos supra explanados, nomeadamente a urgência no lançamento de 

novo procedimento, o executivo delibere a abertura de novo procedimento com vista ao fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN – IP, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, 12 de setembro e o artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de junho; --------------------  

- Seja posteriormente enviado à ratificação do ato pelo órgão deliberativo, logo que ocorra a primeira reunião com 

vista à aprovação do compromisso plurianual. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Considerando que o prazo máximo do presente contrato é de 1 ano (12 meses), com início previsto em 15-10-

2021, estima-se que o respetivo preço contratual total não deverá exceder o valor de €461.176,54 (quatrocentos 

e sessenta e um mil cento e setenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA.  ----------------  

8. CABIMENTO E COMPROMISSO:------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

do Código dos Contratos Públicos, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de 

€96.078,44 no ano de 2021 e no ano de 2022 o remanescente. Aos referidos valores acresce o IVA. -----------------  

9. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Consulta Prévia (arts 112º e ss do CCP);  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. PEÇAS DO PROCEDIMENTO (ARTIGO 40.º, N.º 1, ALÍNEA B) DO CCP): -------------------------------------------------  

- Convite à apresentação de propostas (art. 40º nº 1 al b)); -------------------------------------------------------------------------  

- Caderno de encargos (art. 40º nº 1 al. b) e art. 42.º a 49.º do CCP). -----------------------------------------------------------  

11. JÚRI DO PROCEDIMENTO (ARTIGO 67.º, N.º 1 DO CCP): -----------------------------------------------------------------  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo, Técnica Superior; ------------------------------------------------------------------  

1º Vogal: Mariana Cunha, Técnica Superior; --------------------------------------------------------------------------------------------  

2º Vogal: José Miguel Guerreiro dos Santos - Chefe de Divisão; ------------------------------------------------------------------  

1º Suplente: Jorge Alvarenga Lages, Técnico Superior ------------------------------------------------------------------------------  

2º Suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa, Assistente Operacional. ------------------------------------------------------  

Nos termos do art. 69º nº 2 do CCP, o órgão com competência para contratar delega as funções legalmente 

admissíveis no júri (art. 109º do CCP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. GESTOR DO CONTRATO (ARTIGO 290.º-A DO CCP): ---------------------------------------------------------------------  

O contraente público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, propondo-se a nomeação de Maria da Conceição Gonçalves Alves.  -------------------------------------  

13. ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e o 

artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de junho (após a aprovação do compromisso plurianual por 

parte da Assembleia Municipal o que sucedeu em 10/09/2021) -------------------------------------------------------------------  

14. ENTIDADES A CONVIDAR (ARTIGO 112º Nº 1 DO CCP) -------------------------------------------------------------------  

• -------- Endesa Energia, SA; NIPC: PT980245974 -------------------------------------------------------------------------------------  

• -------- EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A; NIPC: 503504564 ----------------------------------  

• -------- GALP POWER; NIPC: 504723456------------------------------------------------------------------------------------------------  

• -------- ROLEAR MAIS; NIPC: 500883750 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

• -------- IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA; NIPC: 502124083. ------------------------------------  

Proposta para deliberação do órgão competente: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para a “Fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); ----------  

b) Aprovação do convite e do Caderno de Encargos, em anexo (artigo 40.º, n.º 1 e 2 do CCP); -------------------------  

c) Designação do júri (artigo 67.º, n.º 1 do CCP); --------------------------------------------------------------------------------------  

d) Delegação no júri das competências do órgão competente para a decisão de contratar (artigos 69.º, n.º 2 do 

CCP);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Designação do gestor do contrato (artigos 290 º-A do CCP). -------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar na íntegra a proposta supratranscrita de fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP”. ---------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, por 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. -------------------------------------  


