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PROPOSTA N.°yÇÊ/2022

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO NORAAAL POR AJUSTE DIRETO POR URGÊNCIA 
IMPERIOSA

Considerando:

Que se cessou em 01 de novembro a anterior contratualização, entre o Município do 

Montijo e a empresa Petrogal, S.A. para o serviço de Fornecimento de Energia em BTN( 

processo AD.“ 179/2022/DGFP), decorrente de proposta 380/2022, aprovada em reunião 

de Câmara a 07-09-2022, justificada por imperiosidade e urgência em situação imprevisível 

e inimputável, em formato de procedimento por ajuste direto, em função de critérios 

materiais (considerando o disposto na alínea a) do n.” 1 e na alínea e) do n.° 2, ambos do 

artigo 16° do CCP, eao abrigo da alínea c) do n.° 1 do artigo 24? do CCP);

Que ao referido contrato, sendo imprescindível garantir a ininterrupção do fornecimento 

de energia, sob pena de se sacrificar o interesse público, foi-lhe atribuída eficácia retroativa 

ao dia 19 de agosto;

Que tendo em conta que decorreu o procedimento AQ/63/2022 celebração de contrato 

de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial e baixa tensão normal, por 

ajuste direto ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de energia em regime de 

mercado livre (CNCM-AQ/3512020), foi definida uma vigência de contrato de 45 dias,
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período esse considerado suficiente para decorrer o procedimento, efetuar a avaliação da 

proposta e efetiva adjudicação, em situação em que se reunissem todas as condições 

aprovadas para o efeito;

Que não deu entrada qualquer proposta no procedimento referido no ponto anterior, tendo 

o mesmo ficado deserto;

Que verificando-se o término do contrato a 04 de junho, e não tendo sido possível garantir 

a tramitação em tempo útil do serviço de fornecimento por conta da não apresentação de 

proposta no procedimento decorrido, tornou-se assim essencial, uma vez mais, garantir a 

ininterrupção do fornecimento de energia em BTN por parte da empresa que prestava o 

serviço (PETROGAL, S.A./GALP, S.A.), sob pena de se sacrificar o interesse público, foi 

efetuado o procedimento por 75 dias - AD 142/2022, com eficácia retroativa 05-06-2022;

Que foi aprovada em Reunião de Câmara de 13-07-2022 novo procedimento por ajuste 

direto ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de energia elétrica em regime de 

mercado livre em Portugal — AQ/35/2020, após ter sido possível ultrapassar as exigências 

efetuadas pela EDP Comercial — Comercialização de Energia, SA., que motivaram a 

ausência de proposta no procedimento anterior. A CNCM teve um papel importante na 

resolução desta situação. A este procedimento - AD 141/2022, foi apresentada proposta 

por parte da EDP Comercial — Comercialização de Energia, S.A. a 04-08-2022. A mesma 

foi alvo de pedido de esclarecimentos, tendo sido respondidos e foi proposta a adjudicação
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da mesma. Foi aprovada a adjudicação na Reunião de Câmara de 17-08-2022 e a 18-08- 

2022 a empresa foi notificada da adjudicação, sendo-Ure solicitada a apresentação da 

documentação de habilitação com vista à assinatura do contrato.

Que a EDP Comercial — Comercialização de Energia, S.A. veio a apresentar uma carta a 

informar da impossibilidade de manutenção da proposta e de aceitação da adjudicação, em 

virtude da existência de um aumento do custo da energia nos mercados de cerca de 30%, 

após a data da entrega da proposta, vindo alegar que: ^^vem exercer o diiei/o de desitiiiciilação da 

sua proposta que lhe é reconhecido pela alínea a) do n" 1 do artigo 332° do CCP, aplicável na fase pré- 

contratual qne antecede a assinatura e ontoiga de qualquer contrato piiblico, à Ins^ do principio da boa fé 

decorrente do n° 2 do aríigo 266° da Constituição e do artigo 10° do Código do Pmeedimento 

Administrativo. ”

Que o contrato anterior terminou a 1 novembro, e não tendo sido possível garantir a 

tramitação em tempo útil do serviço de fornecimento por conta da não apresentação da 

documentação de habilitação no procedimento decorrido, torna-se assim essencial, uma 

vez mais, garantir a ininteriupção do fornecimento de energia em BTN por parte da 

empresa que atualmente presta o serviço.

Que o procedimento AD 141/2022, se finalizou sem que tenha resultado em qualquer 

contrato para o fornecimento de energia elétrica, tal como foi explanado anteriormente, 

cumpre ainda salientar que, atendendo à forma como todo o procedimento foi decorrendo,
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foram, ainda assim, circunstâncias imprevisíveis e imprevistas, não sendo, em caso algum, 

imputáveis à entidade adjudicante

Que face aos factos ser conclusivo afirmar-se que se verificam constrangimentos não 

imputáveis à Autarquia, em consequência da conclusão de procedimento (AD 141/2022) 

sem concretização de contrato, adjuvante ao facto da instabilidade do mercado 

relativamente aos valores de fornecimento de energia, diários e constantes, associado a 

vários fatores económicos de nível mundial, tornarem o Município sujeito ao recapitular de 

uma posição suscetível na diligência de meios que promovam a estabilização de um serviço 

de fornecimento de energia;

Que é imprescindível adotar-se o ajuste direto quando “na medida do estritamente 

necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis 

pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais 

procedimentos, e desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, 

imputáveis à entidade adjudicante”.

Que a urgência imperiosa implica o preencliimento cumulativo dos seguintes pressupostos: 

(i) urgência imperiosa na prestação, cuja concretização não se compadece com o 

cumprimento dos prazos inerentes aos demais procedimentos pré-contratuais previstos no 

Código dos Contratos Públicos;

(ii) imprevisibilidade das circunstâncias caracterizadoras da urgência;

GP - para conhecimento 0 Presidente da Câmara Municipal,

DGFP - Conhecimento e cumprimento das demais 

formalidades para seguimento do procedimento, 

DOSUA - para conhecimento

DAO - para publicitação

GCRP - para publicitação no sítio do município Montijo, 11 de novembro de 2022



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/11/16

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E
QUALIDADE DE VIDA

(iii) não imputação à Entidade Adjudicante das circunstâncias causadoras da situação 

de urgência;

(iv) limitação do objeto do contrato, cuja celebração é pretendida ao estritamente 

necessário para reagir perante a situação de urgência;

Que para este efeito, urgência imperiosa será aquela que é imposta por uma situação a que 

não se poderá deixar de acorrer com celeridade, em termos tais que a aquisição da prestação 

não pode ser adiada, sob pena de não ser possível realizá-la mais ou de a sua não realização 

imediata, a tornar inútil posteriormente. Serão, assim, situações factuais de perigo real que 

ameaçam, consoante o caso concreto, a satisfação do interesse público em causa é 

precisamente a situação do serviço em apreço;

Que os prazos necessários aos procedimentos vinculativos para aprovação e concretização 

de novo contrato de fornecimento de energia em BTN, circunstância esta por não ser 

passível a prorrogação do contrato em vigor, por conta de alteração de preços do 

fornecimento de energia, torna-se imperioso a continuidade do fornecimento por parte da 

empresa fornecedora, sabendo que o Município de Montijo de outra forma não conseguiria 

assegurar a continuidade desta prestação de serviço;

Que as circunstâncias do caso concreto exigem, impreterivelmente, uma nova contratação, 

sob pena de o interesse público ser sacrificado. São casos de absoluta necessidade e de 

intervenção imediata cuja delonga, nessa intervenção, e geralmente associada aos prazos 

dos procedimentos pré-contratuais, não é admissível. Aliás, resulta de meridiana clareza que
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o Município de Montijo não pode simplesmente estar sem serviços de fornecimento de 

energia, sob pena de incumprimento das suas funções basilares ao ecossistema municipal 

de todo o interesse público ficar irremediavelmente comprometido.

Por conseguinte, é por ser assim que os prazos associados às fases de tramitação dos 

diversos procedimentos pré-contratuais, consagrados no CCP, não são adequados a reagir 

contra situações em que se verifique a urgência imperiosa da prestação, uma vez que esta 

não se coaduna com a morosidade típica dos demais procedimentos pré-contratuais, que, a 

serem lançados, não estariam certamente concluídos no período considerado necessário 

para fazer face à urgência imperiosa;

Que a urgência imperiosa é uma urgência temporal justificada pelos interesses em causa de 

ordem pública. Exige-se que a urgência seja imperiosa, isto é, uma urgência categórica, 

imposta por uma situação a que não possa deixar de se acorrer com toda a celeridade. Trata- 

se, pois, de uma situação de urgência impreterível, significando que a prestação não pode 

ser “adiada”, sob pena de não ser mais possível reaUzá-la, ou, até, causar prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Existem motivos de urgência imperiosa quando, por 

imposição do interesse público, se deve proceder à aquisição de bens ou serviços com a 

máxima rapidez sem se realizar, quando a lei o prevê, procedimentos que garantam, de 

alguma forma, a concorrência;

Que não basta que se conclua que o interesse público em fazer a aquisição com a máxima 

urgência seja superior ao interesse público em a realizar mediante lançamento de
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procedimento concorrencial, sendo ainda necessário que essa urgência imperiosa seja 

resultante de acontecimentos imprevisíveis pela Entidade Adjudicante e não sejam, em caso 

algum, a ela imputáveis. Ora, considerando que o Município de Montijo não poderia prever 

a inexistência de propostas concordantes com o teor do procedimento encetado, após o 

rigoroso processo de análise e classificação das propostas, é forçoso concluir que estão em 

causa acontecimentos imprevisíveis, ou seja, aqueles que surgem de forma inopinada, não 

sendo possível prever ou prevenir, e por tal não se considerando imputáveis à entidade 

adjudicante;

Que se perante um acontecimento que o decisor público podia e devia prever — 

acontecimento previsível — este não optar por procedimento concorrencial isso significa 

que ele não procedeu com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava obrigado e de 

que era capaz, tendo incorrido em erro sobre os pressupostos do tipo de procedimento 

adotado; Por sua vez, o juízo de imputabilidade obriga o intérprete a analisar se as 

circunstâncias invocadas para justificar a urgência foram causadas ou impulsionadas pela 

Entidade Adjudicante, o que não se verifica no presente caso;

Ser necessário também que o objeto contratual se contenha dentro dos limites do 

estritamente necessário para reagir à situação de urgência. Para isso, importa demarcar os 

limites do objeto do contrato a celebrar, atendendo à sua relação com a situação de urgência, 

isto é, torna-se necessário verificar se o objeto do contrato está dependente de uma 

contratação imediata. Mas não só, o segmento que determina a adoção do ajuste direto, na
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medida do esttitamente necessáiio, implica que, em nenhum caso, a Entidade Adjudicante 

possa vir a invocar este critério material para recurso ao ajuste direto, se lire for possível 

adotar um outro tipo de procedimento;

Que os acontecimentos imprevisíveis só são atendíveis, para efeitos de admissibilidade do 

recurso ao ajuste direto, se o objeto deste se contiver dentro dos limites do “estritamente 

necessário”, ao fim em vista, e se não puderem ser cumpridos os prazos previstos para os 

processos de concurso ou para os restantes procedimentos. Também por esta razão se 

propõe o lançamento de um ajuste direto somente para um período que se estima ser apenas 

de 90 dias, período que se entende ser o estritamente necessário para a passagem do 

fornecimento de energia elétrica em BTN do mercado liberalizado para o mercado 

regulado, que atualmente dispõe de mellrores tarifas;

O término do anterior contrato a 1 de novembro por ajuste direto por urgência imperiosa, 

e não tendo sido possível garantir a tramitação em tempo útil do procedimento pré- 

contratual para a contratação do serviço em causa, será imprescindível garantir a 

ininterrupção do fornecimento de energia, sob pena de se sacrificar o interesse público. 

Assim e considerando o decorrer do período estritamente necessário à aprovação de 

proposta para abertura de procedimento por Ajuste Direto à empresa fornecedora de 

Energia em Baixa Tensão Normal até à consequente assinatura de contrato, deverá, no 

contrato a celebrar, ser atribuída eficácia retroativa ao dia 2 de novembro, devendo, para
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efeitos de início da respetiva vigência, ser considerado o dia da assinatura do contrato, nos 

termos do disposto no n.° 2 do artigo 287.° do CCP;

Os requisitos cumulativos para atribuição de eficácia retroativa para o contrato são os 

seguintes:

a) não seja proibida por lei;

b) não lese direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros; e

c) não impeça, restrinja ou falseie a concorrência garantida no disposto no CCP;

Não se vislumbra, portanto, que exista qualquer proibição legal, nem tão-pouco a lesão de 

direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros. Por outro lado, também não 

impede, restringe ou falseia a concorrência, uma vez que o procedimento adotado não será 

um procedimento concorrencial, conforme já justificado nos considerandos anteriores, 

havendo apenas uma entidade convidada, sabendo-se, de antemão, que a adjudicação seria 

feita àquela entidade;

Para efeitos de planeamento e de preparação do presente procedimento, nomeadamente 

para cálculo do valor base, mediante a urgência, são utilizados os preços atuais apresentados 

pelo fornecedor, como consulta preliminar ao mercado, ao abrigo do disposto no artigo 

35.°- A do CCP. Optou-se por uma situação de continuidade, ou seja, a atual empresa que 

fornece o serviço — Petrogal S.A., por forma a manter a continuidade do fornecimento de 

energia mediante o pagamento dos valores previamente.
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E atendendo ao plano de trabalhos para a prestação de serviços a contratar e atento o preço 

apresentado na proposta de continuidade do fornecimento de energia em Baixa Tensão 

Normal, o preço base dos referidos serviços, para um período de 90 dias, é de 696 000,00€ 

(seicentos e noventa e seis mil euros), estimado tendo em conta os perfis de consumo, 

podendo ter uma duração inferior se o preço contratual for atingido antes do final desse 

período ou por conta de assinatura de novo contrato;

Proponho:

1. Que atendendo à fundamentação acima invocada, e tendo em conta o disposto na 

alínea a) do n.“ 1 e na alínea e) do n.” 2, ambos do artigo 16.” do CCP, e ao abrigo 

da alínea c) do n° 1 do artigo 24.° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n." 18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua atual redação a abertura de concurso por Ajuste Direto em 

função de critérios materiais para “Fornecimento de energia elétrica em Baixa 

Tensão Normal, pelo preço base de 696 000,00€ a satisfazer pela dotação 

04/020201, prevista no Plano de Atividades Municipal para 2022-2026, objetivo 

3.2.2, projeto/ação 0201 — 2022-A-5;

2. Que o contrato a celebrar tenha a duração de 90 dias, ou um período inferior se o 

preço contratual for atingido antes do final desse período, ou pela entrada em vigor 

de novo contrato resultante de novo procedimento, contrato esse a iniciar a sua
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vigência com eficácia retroativa ao dia 02 de novembro de 2022, nos termos do 

disposto no n.° 2 do artigo 287.° do CCP, no contrato a celebrar, devendo, para 

efeitos de início da respetiva vigência, ser considerado o dia da assinatura do 

contrato;

3. Aprovar para os devidos efeitos as peças do procedimento (Caderno de Encargos 

e anexos), nos termos previstos na alínea a) do n° 1 e no n° 2, ambos do artigo 40°, 

no artigo 42° e no n° 4 do artigo 115°, todos do CCP, as quais contêm as 

informações técnicas e jurídicas aplicáveis ao concurso e à natureza da aquisição a 

realizar, anexas à presente proposta e dela fazendo parte integrante;

4. Para cumprimento do n.° 2 do artigo 112.° do CCP e na senda da argumentação 

que sustenta a adoção de um ajuste direto por critérios materiais, propõe-se que seja 

convidada a apresentar proposta a Petrogal, S.A. que é a atual contratante, pelo que 

se solicita autorização para endereçar convite à empresa Petrogal, SA.;

5. Para os devidos efeitos remete-se peças do procedimento (Caderno de Encargos e 

anexos), nos termos previstos na alínea a) do n° 1 e no n° 2, ambos do artigo 40°, 

no artigo 42° e no n° 4 do artigo 115°, todos do CCP;

6. Designar gestor do contrato o Senhor Engenheiro Luis Pedro Ferreira nos termos 

do disposto no n°.l do artigo 290°-A do CCP.
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Antes do início das funções, o gestor do contrato, subscreve declaração de 

inexistência de conflitos de interesses, conforme modelo previsto no anexo XIII 

do CCP;

DELIBERAÇÃO: ípCT ( LU V C l H H Àò 10 .

A SECRETÁRIA O PRESIDENTE DA CÂMARA

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.° 4, do Art.° 57.°, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 de 
outubro de 2021, titulada pela Proposta n.° 01 /2021.
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