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ATA N.° 13

Reunião extraordinária da Câmara

Municipal de Montalegre, realizada

no dia 23 de junho de 2018.

No dia vinte e três de junho de dois mil e dezoito, nesta Vila de Montalegre, no salão nobre do

edifício dos Paços do Município, sito à praça do Município, número um. realizou-se a reunião

extraordinária da Câmara Municipal de Montalegre, sob a presidência do Senhor Presidente da

Câmara Municipal, Manuel Orlando Fernandes Alves, e com a participação dos Senhores

Vereadores, Professor José António Carvalho de Moura! Dr. José de Moura Rodrigues, Dra.

Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, Dr. Paulo Jorge Miranda da Cruz, Dr. António

Gonçalves Araújo e, comigo, Maria Fernanda Dinis Moreira, na qualidade de secretária.

______

Pelo Presidente da Câmara Municipal, Manuel Orlando Fernandes Alves, quando eram

dezassete horas e dez minutos, foi declarada aberta a reunião, iniciando-se, a mesma, de

acordo com a ordem do dia, disponibilizada, no dia vinte de junho do ano em curso, na

plataforma de gestão documental sharepoint, a qual foi devidamente publicitada por edital,

datado do dia 20 de junho, cumprindo, assim, o disposto no artigo 41.° do anexo 1, da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 4/201 5, de 07 de

janeiro, documentos que vão ficar arquivados no maço de documentos relativos a esta reunião,

sob a forma de docs. nYs 1 e 2, respetivamente.

_____________________________________

DA ORDEM DO DIA

1. JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR DR. DAVID JOSÉ VARELA TEIXEIRA__________

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel Orlando Fernandes Alves, solicitou a

justificação da ausência do Senhor Vereador Dr. David José Varela Teixeira por se encontrar

em gozo de férias.

A câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alinea c), do artigo 39.° do Anexo 1 à Lei

75/2013 de 12 de setembro, justificar a aludida falta.______________________________________

2. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM AT.MT,BTE,BTN E IP

DOS MUNICipIOS DE BOTICAS, CHAVES, MONTALEGRE, RIBEIRA DE PENA, VALPAÇOS, VILA POUCA DE

AGUIAR E AMAr - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 00 ALTO TÃMEGA 1 ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA

MINUTA DO CONTRATO.

Foi presente, para aprovação do executivo municipal, relativamente ao assunto em epígrafe,

Despacho subscrito pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo da AMAT, de 12 de junho do

ano em curso, o qual versava sobre o “Fornecimento de energia eléctrica para as instalações

alimentadas em AT, MT, BTE BTN e IP, dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre,
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Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT”, ao qual se encontravam anexos o

Relatório Final e a Minuta de Contrato, relativas ao Concurso Público Internacional de que foi

objeto, o referido procedimento para o fornecimento de energia eléctrica, promovido pela

Associação dos Municípios de Alto Tãmega. — Documentos cujo teor se dão aqui por reproduzidos e

que vão ficar apensos no maço de documentos relativos a esta ata sob a forma de docs. n.°S 3,4 eS___

O Senhor Presidente da Câmara, fez uma breve explicitação sobre a abrangência deste

procedimento para fornecimento de Energia Eléctrica, que teve na sua base um Concurso

Público Internacional, promovido pela AMAT e que a urgência na tomada de decisão sobre o

Relatório Final e a Minuta de Contrato, se prendem com a necessidade imperiosa de poder

existir continuidade no abastecimento de energia eléctrica, a todos os municipios que fazem

parte daquela Associação, uma vez que, o contrato estava em vigor, tinha sido denunciado

pela EDP. Informou ainda o Senhor Presidente que, de acordo com o Relatório Final do

mencionado procedimento concursal, tinha sido adjudicado o presente fornecimento de energia

eléctrica á EDP Comercial e contrato tinha uma duração de vinte e quatro meses podendo ser

renovado por mais doze meses (12) com limite de trinta e seis meses (36) na sua totalidade. —

O Senhor Vereador eleito pelo Partido Socialista, Dr. Paulo Jorge Miranda da Cruz, solicitou

uma intervenção, referindo o seguinte:

______________________________________________

- Uma vez mais, a EDP continua, a não ter atenção para quem lhe fornece os meios para a

produção de energia, não tendo consideração pelos seus parceiros, porque, logo que sentiu

nos bolsos alguma diminuição de lucros, denunciaram o contrato, ficando barroso e a sua

população a perder, pois não tem benefícios diretos, apenas fazendo a muito custo, com a

câmara alguns protocolos. No que diz respeito, aos consumidores privados, disse ainda que,

quando há algum problema, a EDP raramente quer assumir responsabilidades, como sucede

por exemplo, com as obras em Venda Nova, que ainda hoje, os moradores estão à espera de

uma solução.

O Senhor Presidente da Câmara referiu ainda, que se estava a trabalhar também com a EDP,

num ajuste direto para cobrir as despesas, com o fornecimento da energia eléctrica no mês de

junho, na sequência da denúncia do anterior contrato, tentando negociar-se um tarifário para

esse período. Disse também, que no âmbito de um contrato de concessão, que temos com a

EDP, se está na freguesia de Salto, a substituir a iluminária de mercúrio por leds, o que já é

visível, quer em termos de rendimento da iluminação, quer nos gastos, tendo a câmara

promovido entretanto um concurso, cujo contrato está para visto do Tribunal de Contas, para a

substituição total das iluminações públicas de lâmpadas normais para leds, no resto do

concelho.

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação do

fornecimento de energia eléctrica de acordo com a proposta do relatório final, ou seja, à EDP
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Comercial — Comercialização de Energia, S.A., e do mesmo modo, aprovar a minuta do

respetivo contrato a celebrar com aquela adjudicatária.___________________________________

a) À Divisão Administrativa para notificar a AMAT da presente deliberação.__________________

III
ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu como encerrada a reunião, quando

eram dezassete horas e vinte e cinco minutos, e para constar lavrou-se a presente ata, e eu,

Maria Fernanda Dinis Moreira, na qualidade de secretário a redigi e vou assinar, junto com o

Senhor Presidente da Cãmara Municipal.

____________________________________________

O Presidente da Câmara Municipal /

A Secretário da reunião O a.’. o o—c.21 nd r—Z
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