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Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, 
reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do 
Presidente, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação 
se mencione expressamente a causa do impedimento. 

 
 

  

 
 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
 

1. P.A. N.º 102/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública”. Não adjudicação. 

 
2. P.A. N.º 128/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 

baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - Abertura de 
procedimento de contratação pública. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

1. P.A. N.º 102/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública”. Não 
adjudicação. 

 
704 - Presente o processo de aquisição nº 102/2021 – AP/DQV, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 20 de setembro de 2021, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 15.11.2021, no qual é proposta a não adjudicação do P.A. N.º 102/2021 – AP/DQV 
- “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 
normal e iluminação pública”, pelo facto de todas as propostas apresentadas terem sido 
excluídas, nos termos do artigo n.º 79º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 102/2021-AP/DQV – 
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 
normal e iluminação pública”, a Câmara Municipal, concordando com as conclusões do 
relatório de final, delibera, nos termos do artigo n.º 79º, n.º 1, alínea b) do Código dos 
Contratos Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho, aprovar a proposta constante do relatório final júri e consequentemente a não 
adjudicação do P.A. N.º 102/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública”, pelo facto de 
todas as propostas apresentadas terem sido excluídas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

2. P.A. N.º 128/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - Abertura de 
procedimento de contratação pública. 

 
O Sr. Presidente explicou o processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino questionou se não há fracionamento de despesa ao fazer um 
concurso por 6 meses e depois outro por um ano. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho fez uma reflexão política sobre a entrega que o 
Governo PS fez aos privados de bens essenciais, como é a energia. Entende que o setor 
deveria estar nas mãos do Estado. É este o seu pensamento e esta é a prova da privatização 
de setores essenciais. 
Em relação ao processo, verificou que há relatórios de 3 e 15 de novembro (final), com duas 
reuniões ordinárias pelo meio, pelo que não compreende o porquê de uma reunião 
extraordinária a 16 de dezembro. 
 
O Sr. Presidente referiu que em relação á primeira parte da intervenção da Vereadora 
Alexandra estão de acordo. 
Sobre a segunda parte, disse que estiveram todos à espera que os preços baixassem em 
dezembro, porque era a informação que tinham, e foram adiando nessa expetativa. 
Quando se verificou que os preços não baixaram, resolveram fazer o concurso, não por um 
ano, mas apenas por 6 meses, esperando que no verão os preços baixem. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que gostaria de ter uma informação sobre a 
não existência de fracionamento da despesa, para ficar mais descansada. 
 
O Sr. Presidente comprometeu-se com o envio dessa informação. 
 
O Sr. Vereador António Fragoso deixou a sugestão de se fazer este concurso no âmbito de 
um concurso quadro na CIMRL. 
 
O Sr. Presidente disse que não fizeram esse concurso, mas alinharam os procedimentos com 
a CIMRL. 
 
Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
705 - Presente a requisição interna n.º 30060 e a informação n.º TF 10.2021, da Divisão de 
Qualidade de Vida, nas quais se manifesta a necessidade de proceder à contratação do 
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 
normal e iluminação pública”, para o período de 6 meses, com início previsto a 1 de 
fevereiro de 2022. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e Anexos. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
1.182.467,82 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a 
celebrar, o que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, 
n.º 1, alínea a), para os efeitos do disposto no a artigo 38.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos.  
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Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a 
dotação para a assunção de despesa, no ano de 2022 para a contratação da “Fornecimento 
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e 
iluminação pública”, na classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020305, 
ações do PAM 2020/A/1 e 2020/A/27. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia 
Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, 
e que a Assembleia Municipal deliberou conceder autorização genérica prévia favorável para 
a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, conforme 
deliberações do órgão deliberativo 28.12.2020 e de 10.09.2021. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta dos serviços e concordando com o 
teor da mesma, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de 
acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 
e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia; 
d) Autorizar o prazo de 15 dias para a apresentação de propostas, nos termos do n.º 

3 do artigo 136.º do CCP, considerando os motivos aduzidos na informação n.º 
124/SC/2021 da DAF - Área de Aprovisionamento. 

e) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas e Anexos; 

f) Determinar que a adjudicação seja feita por lotes, de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 1 e o 
artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

g) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
✓ Telmo Faria, Presidente; 
✓ Carla Lucas, vogal, substitui o presidente nas suas faltas ou impedimentos; 
✓ Luciana Esteves, Vogal; 
✓ Edite Moniz, Vogal Suplente. 
✓ Sara Vidal, Vogal Suplente; 

h) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos do 
artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 
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i) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Telmo Faria, o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

 
 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 09:25 horas. 

 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora Técnica, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, foi efetuada a 
gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na página de Internet do Município.  

 


