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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 5/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 

 

---------Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO.----------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

---------ABERTURA DE CONCURSO - CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE 

ALTA TENSÃO E POSTO DE CORTE (60kV) – PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO (proposta 386/15);--------------------------------------------------------------------------- 

----------Apreciada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------1- A aprovação do Programa Preliminar, Cadernos de Encargos e respetivo 

Programa do Concurso para “Conceção e Construção da Linha de Alta tensão e Posto 

de Corte (60kV) – Parque Empresarial do Casarão”;---------------------------------------------- 

--------2- A abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos termos 

previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento ao artigo 

38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são integralmente 

disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o seguinte 

endereço: http://www.acingov.pt;------------------------------------------------------------------------ 

---------3- A constituição do júri do procedimento, nos termos da Proposta de Abertura 

de Procedimento anexa;---------------------------------------------------------------------------------- 

---------4- Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 

69.º do Código dos Contratos Públicos, a delegação no Júri de todas as competências 

necessárias à gestão do procedimento, designadamente:--------------------------------------- 

- Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 
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procedimento (artigo 50.º);------------------------------------------------------------------------------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 

61.º);------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas (artigo 64.º);------------------ 

- Classificação de documentos das propostas (artigo 66.º);------------------------------------- 

- Proceder à notificação do adjudicatário quanto à não apresentação dos documentos 

de habilitação e determinar eventual prorrogação do prazo para entrega (números 2 e 

3 do artigo 86.º) (proposta 386/15). ------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram dez horas, quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Rosa Silvana Sá Marinheiro, 

Técnica Superior, a redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------------------ 
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