RESUMO DA ATA Nº 25/2014
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014
Em cumprimento com o disposto nos n.ºs. 1 e 2 do art.º 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, tornam-se
públicas as deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião de 12 de
dezembro de 2014.

------ PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidência da reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------ Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo; -------------------------------------------------------------- Vereadores presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira; ------------------------------------------------------------------------ Dr. Aníbal José Carvalho Maltez; --------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; ---------------------------------------------------------------------- Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias ---------------------------------------------------------------------------- Secretário/a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dra. Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa,
coadjuvada pela técnica superior Maria Adelaide Agostinho Borges -------------------------------------------- HORA DE ABERTURA --------------------------------------------------------------------------------------------- Nove horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- FALTAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltou a esta reunião o senhor vereador, Dr. Rui Manuel Moreira Ardérius, por motivos
profissionais, pelo que, ao abrigo do disposto na alínea c), do art.º 39.º, do anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 2, do art.º 9.º, do Regimento das Reuniões da
Câmara Municipal, a respetiva falta foi considerada justificada. Faltou também esta reunião o
vereador senhor João Fernando de Albuquerque Lopes, porém não foi comunicada qualquer
justificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------
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------ CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO,
BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL, PARA AS INSTALAÇÕES DOS
MUNICÍPIOS DA CIM VISEU DÃO LAFÕES E AFINS, NOS TERMOS ACORDADOS NO
PROTOCOLO DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 DO AGRUPAMENTO DE ENTIDADES
ADJUDICANTES – RATIFICAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DA APROVAÇÃO RELATÓRIO FINAL E
DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ Terminada a análise e discussão deste assunto e no âmbito do concurso público para
aquisição de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, para
as instalações dos municípios da CIM Viseu Dão Lafões e afins, nos termos acordados no
protocolo de 23 de setembro de 2014 do agrupamento de entidades adjudicantes, a câmara
municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação do relatório final aprovado
pelo Conselho Intermunicipal na sua reunião realizada em 03 de dezembro de 2014 e emitir
parecer favorável relativamente à decisão de adjudicação ao concorrente EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A., num montante global de 10 847 410,71 € (dez milhões
oitocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e dez euros e setenta e um cêntimos), ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ Votaram a favor nesta deliberação os membros do órgão executivo que se encontravam
presentes na reunião, designadamente o senhor Eng.º Joaquim Patrício, senhor Dr. Aníbal Maltez,
senhora Dr.ª Maria José Coelho e senhor Dr. Joaquim Messias, e ainda o senhor presidente da
câmara, Dr. João Azevedo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------- Todas as deliberações constantes desta ata foram aprovadas, por unanimidade, em minuta
no final da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e
para efeitos do disposto no n.º 4, do art.º 57.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O senhor Presidente da Câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo, declarou
encerrada a reunião quando eram nove horas e dez minutos. ----------------------------------------------
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