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EDITAL N.º 25/2012 

 

“CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS CENTRAIS 

FOTOVOLTAICAS DE MINIGERAÇÃO” 

 

-------- PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO, Presidente da Câmara Municipal de 

Ourique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- FAZ SABER, no uso da competência que lhe foi delegada em 4/11/2009,  que determinou 

ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de setembro com redação da Lei 

5-A/2002, de 11 de janeiro, a abertura de procedimento concursal, através de proposta em 

CARTA FECHADA, para concessão de espaços públicos destinados à instalação de três Centrais 

Fotovoltaicas de Minigeração, de acordo com as seguintes condições e regulamento em anexo: --- 

 
1. Os espaços públicos a concessionar, situam-se na cobertura dos edifícios localizados na 

vila, freguesia e concelho de Ourique, a seguir indicados: -------------------------------------------- 

 

EDIFÍCIO 1  …………….……………...………PISCINA MUNICIPAL DE OURIQUE; 

EDIFÍCIO 2  …………….……….………..BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE; 

EDIFÍCIO 3  …………………….. PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE OURIQUE. 

 

2. As propostas deverão ser apresentadas em Carta Fechada dirigida ao Presidente da 

Câmara, devidamente identificadas no invólucro exterior, com o nome do proponente e a 

indicação: “PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE  ESPAÇOS PÚBLICOS PARA 

INSTALAÇÃO DE TRÊS  CENTRAIS FOTOVOLTAICAS DE MINIGERAÇÃO”. ------------- 

 

3. As propostas deverão ser apresentadas nos termos definidos no “Regulamento de 

concessão de espaços públicos para instalação de três Centrais Fotovoltaicas de 

Minigeração” e entregues diretamente no Serviço de Ambiente até às 17h 30m do dia 29 

de junho de 2012, durante o horário normal de expediente (9h – 12h30m/ 14h – 17h30m), 

ou enviadas pelo correio em consonância com as normas regulamentares do 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. A concessão será adjudicada ao concorrente que apresentar a proposta 

economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fatores de ponderação: 

a) Valor anual da concessão – 70%; 

b) Rendimento da produção de energia acima do valor garantido – 20%; 

c) Direitos de Gases de Efeito de Estufa (GEE) evitados – 10%; 

  

5. No caso de aparecerem propostas de igual vantagem, proceder-se-á no quinto dia 

seguinte ao da abertura das propostas, à licitação verbal, com base no “melhor preço 

anual proposto para a concessão”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

6. O inicio dos trabalhos deverá ter lugar no prazo de 90 dias, após o registo eletrónico. ------- 

 

7. O acto público de abertura das propostas terá lugar no dia 9 de julho de 2012, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, com Sede na Avenida 25 de Abril, em Ourique, com início 

pelas 10 horas, podendo todos os interessados e demais pessoas assistir. --------------------- 

 

8. Para informação mais detalhada deverá ser consultado o regulamento do presente 

concurso disponível no Serviço do Ambiente do Município de Ourique, e no respetivo site 

em,  http://www.cm-ourique.pt . ---------------------------------------------------------------------------- 
 

-------- Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Paços do Município de Ourique, 18 de junho de 2012  

 

O Presidente da Câmara 
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REGULAMENTO 

“CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS 

CENTRAIS FOTOVOLTAICAS DE MINIGERAÇÃO”  

Artigo 1.º 

OBJETO 

O presente regulamento visa definir as regras destinadas  a concessionar os espaços 
públicos identificados no Edital N.º 25/2012, datado de 18 de junho, com vista à 
instalação de três Centrais de Minigeração. -------------------------------------------------------- 

 
 

Artigo 2.º 

Concorrentes  

1. Podem concorrer todas as empresas que tenham como principal CAE, a 
relativa à actividade de produção de energia, de acordo com a Deliberação 
786/2007, - Classificação Portuguesa de Actividade Económicas, 
nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 D35113: Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar. 
 

2. Os concorrentes deverão demonstrar experiência em montagem em coberturas 
de sistemas de 20 KWe ou superiores. ----------------------------------------------------- 

 
Artigo 3.º 

PRAZO DE VIGENCIA 

A concessão será celebrada pelo prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos e terá inicio 
na data da assinatura do respetivo contrato, finda a qual, a propriedade das centrais 
fotovoltaicas será transferida para o Município de Ourique. ------------------------------------ 
 

Artigo 4.º 

ATO PUBLICO  

1. O ato público de abertura do procedimento terá lugar no dia 9 de julho de 2012, 
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, sito na Avenida 25 de Abril, 
em Ourique, com início pelas 10 horas, podendo todos os interessados e demais 
pessoas assistir; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Os representantes dos concorrentes deverão ser portadores de documento 

bastante para conferir os necessários poderes de representação; ----------------------- 
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3. No caso de aparecerem propostas de igual vantagem, proceder-se-á no 5.º dia 
seguinte posterior ao da abertura das propostas, à licitação verbal, com base 
no “melhor preço anual proposto para a concessão”; ----------------------------- 

 
4. A Câmara reserva-se o direito de não fazer a adjudicação se assim achar 

conveniente aos interesses do Município. -------------------------------------------------- 
 

Artigo 5.º 

MODO DE PAGAMENTO 

1. O Concessionário pagará ao Município de Ourique um montante anual mínimo 
equivalente a 1,00%, excluindo o IVA, sobre a percentagem das vendas. 

 
2. O Concessionário efectuará ainda ao Município de Ourique, os seguintes 

pagamentos anuais: ------------------------------------------------------------------------------ 
 

a) A importância correspondente a 50% do valor total da venda de direitos 
gratuitos de emissão de gases de efeito de estufa, que a minigeração 
possa vir de futuro a obter, por via de inclusão da sua actividade num 
comércio alargado de gases de efeito de estufa. ------------------------------- 

 
b) O concessionário deverá pagar ao Município de Ourique um montante 

correspondente a um mínimo de 20% do valor da venda da produção 
que se vier a verificar em excesso. ------------------------------------------------- 

 
3. O pagamento do valor da concessão será efetuado mediante transferência 

para a conta corrente [ ] do município, numa única prestação anual, até ao 15.º 
dia do ano seguinte a que respeita. --------------------------------------------------------- 

 
Artigo 6.º 

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
 

1. Os custos de contratação de Plano de Manutenção Preventiva (PMP), e 
Serviços de TRF+TQAI para o 1º ano de funcionamento dos edifícios de 
acordo com o regime de RSECE definido no Decreto-Lei n.º 79/2006, serão da 
responsabilidade do concessionário.-------------------------------------------------------- 

 
2. Se eventualmente se vier a verificar que qualquer dos edifícios em causa, não 

reunir os requisitos necessários para certificação energética, será irradiado da 
concessão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artigo 7.º 

SEGUROS 
O concessionário obriga-se a segurar durante a vigência do Contrato a Central 
Fotovoltaica com um seguro de responsabilidade civil de exploração do objecto da 
concessão, assim como a segurar os riscos derivados de tempestades de qualquer 
classe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Artigo 8.º 

VENDA OU ÓNUS DO IMÓVEL  

1. No caso de venda ou transmissão por qualquer título da totalidade ou parte do 
imóvel, o adquirente será informado previamente da existência e dos termos e 
condições da concessão em causa, obrigando-se a incluir no documento de 
transmissão total ou parcial dos Imóveis a sub-rogação do novo titular.------------ 

 
2. De igual modo, em caso de ónus voluntário ou forçado do imóvel, o Município 

de Ourique fará constar no acto de constituição, a existência e condições do 
Contrato de Concessão das Centrais Fotovoltaicas, de forma que, o mesmo 
não se veja afetado pelo dito ónus, nem pela sua eventual execução. ------------- 

 

Artigo 9.º 

RÓTULOS E ANÚNCIOS 
 

O Concessionário poderá colocar rótulos ou anúncios corporativos visíveis do exterior, 
se o considerar conveniente ou oportuno, desde que comunicado previamente ao 
Município de Ourique a colocação dos mesmos, e tenha as autorizações das 
entidades licenciadoras competentes. ---------------------------------------------------------------- 

 

 
Artigo 10.º 

POTÊNCIA CONTRATADA DOS EDIFÍCIOS  
 

O Município de Ourique compromete-se a não requerer qualquer redução da Potência 
contratada nos seus edifícios ao longo do período de vigência do contrato, abaixo dos 
40 KW. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artigo 16.º 

Dúvidas de Interpretação 

Em tudo o mais, não especialmente previsto nestas condições será regulado pelas 
disposições legais aplicáveis, ou por deliberação do Órgão Executivo. --------------------- 
 

Paços do Município de Ourique, 18 de junho de 2012  

 

O Presidente da Câmara 

 

/Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo/ 

 


