EDITAL
Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, torna público que, por deliberação tomada em reunião do Executivo Municipal em 8
de agosto de 2019, o Município de Vila Pouca de Aguiar vai proceder à realização de Concurso
Público para a “ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS
TELHADOS DE ONZE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA COM RECURSO A PAINÉIS SOLARES”, conforme as formalidades e condições do
procedimento definidas no programa de concurso e caderno de encargos.
As peças do procedimento podem ser consultadas, sem quaisquer ónus pelos interessados, na
Secção de Atendimento e na Divisão Financeira e Aprovisionamento da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, sito na Rua Dr. Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar, durante
o horário normal de expediente, em dias úteis, das 9:00h às 13.00h e das 14.00h às 16:00h e
serão integralmente disponibilizadas, na página da Internet www.cm-vpaguiar.pt
“Contratação Pública” “Concurso Público para atribuição do direito de exploração dos
espaços dos telhados de onze edifícios municipais para a produção de energia elétrica
com recurso a painéis solares”.
Os interessados deverão apresentar a sua proposta, de acordo com as especificações do
Caderno de Encargos, cumprindo as seguintes formalidades definidas no Programa do
Concurso.
O prazo para a entrega das propostas é até ao dia 20 de agosto de 2019, nos termos da cláusula
7.ª do Programa do Concurso.
Todas as comunicações gerais divulgadas pelo Município de Vila Pouca de Aguiar no âmbito do
presente procedimento devem ser consultadas na página da Internet www.cm-vpaguiar.pt –
“Concurso Público para atribuição do direito de exploração dos espaços dos telhados de
onze edifícios municipais para a produção de energia elétrica com recurso a painéis
solares”.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital, que assino e que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.
Vila Pouca de Aguiar, 9 de agosto de 2019
O Presidente da Câmara Municipal
_______________________________________
(Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado)

