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CCOONNSSUULLTTAA  DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  AA  CCUURRTTOO  PPRRAAZZOO  DDEE//AATTÉÉ  AAOO  MMOONNTTAANNTTEE  DDEE  11..000000..000000,,0000  €€  

Ata de Abertura de Propostas 

-----Aos 18 de novembro de 2016, pelas nove horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mirandela, reuniu a Comissão designada por Despacho do Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 31 de outubro de 2016, para dar início ao Ato Público do procedimento 
relativo ao eventual financiamento de curto prazo, nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 49.º e art.º 
50.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação, e art.º 21.º das Normas de Execução 
Orçamental do Município para o ano de 2017.-------------------------------------------------------------------- 

-----Nesta conformidade, compareceram e estiveram presentes os membros da Comissão designados:-- 

• Presidente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- João Paulo Fraga - Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;----------------------------------------- 
• 1.º Vogal:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Andreia Sofia Gomes - Chefe da Unidade Orgânica de Recursos Financeiros (Reg. Subst.);------------- 
• 2.º Vogal:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Lina Maria Gomes - Técnica Superior do serviço de Contabilidade e Tesouraria.------------------------- 

-----Por ofício enviado dia 31 de outubro de 2016, foram convidadas as seguintes entidades bancárias a 
apresentar Propostas para um empréstimo de curto prazo no montante de/até 1.000.000,00 € (um 
milhão de euros), designadamente: Banco BIC, Banco BPI, Caixa de Crédito Agrícola, Caixa Geral 
de Depósitos, Millennium BCP, Montepio, Novo Banco e Santander Totta.--------------------------------- 

-----À hora estabelecida e estando presentes todos os membros que compõem a Comissão, o Presidente 
declarou aberta a sessão do Ato Público, saudando os representantes das entidades bancárias que se 
fizeram representar, nomeadamente: Israel Filipe Nascimento Teixeira do Santander Totta, Sílvio 

António Santos da Caixa de Crédito Agrícola e Augusta Assunção Araújo Gomes da Caixa Geral de 
Depósitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Perguntado aos representantes das entidades bancárias presentes se os elementos que constituem o 
processo de consulta, designadamente a identificação do objeto da eventual contratação, suscitavam 
quaisquer dúvidas, foi pelos mesmos confirmado o seu integral conhecimento.----------------------------- 

-----A Comissão começou por constatar que as entidades bancárias: Banco BIC, Millennium e 
Montepio, não apresentaram Propostas, tendo os restantes concorrentes apresentado dentro do prazo 
estabelecido e, assim, de acordo com a data de receção dos invólucros, foi lida em voz alta a lista de 
concorrentes pela seguinte ordem: 1.º Novo Banco, 2.º Caixa de Crédito Agrícola, 3.º Santander Totta, 
4.º Caixa Geral de Depósitos e 5.º Banco BPI.-------------------------------------------------------------------- 

-----A sessão prosseguiu com a abertura dos invólucros, sendo de registar e pela respetiva ordem de 
entrada os seguintes elementos constantes nas Propostas apresentadas:--------------------------------------- 

Bancos Montante Indexante Spread Comissões Prazo Regime Pag. Juros

Novo Banco 1.000.000,00 € Euribor 6 meses 1,500% Isento Até 30/12/2017 Conta-corrente Trimestral

CCA 1.000.000,00 € Euribor 6 meses 1,250% Isento Até 31/12/2017 Conta-corrente Trimestral

Santander Totta 1.000.000,00 € Euribor 6 meses 0,690% Isento Até 31/12/2017 Conta-corrente Trimestral

CGD 1.000.000,00 € Euribor 6 meses 0,850% Isento Até 31/12/2017 Conta-corrente Trimestral

BPI 1.000.000,00 € Euribor 6 meses 0,750% Isento Até 31/12/2017 Conta-corrente Trimestral  
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-----Os membros da Comissão rubricaram os documentos apresentados, tendo, posteriormente, 
procedido à análise do conteúdo dos mesmos e deliberado, por unanimidade, admitir todas as entidades 
bancárias que entregaram Proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente da Comissão informou que seria concedido um período de quinze minutos para 
consulta dos documentos dos vários concorrentes, não tendo sido manifestada qualquer reclamação ou 
observação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à leitura da presente Ata, que está escrita em duas folhas 
numeradas, tendo o Presidente da Comissão encerrado a sessão.----------------------------------------------- 
 

-----Mirandela, 18 de novembro de 2016.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

A Comissão de Abertura de Propostas: 

O Presidente; 

______________________ 
João Paulo Fraga 

Vogais efetivos; 

______________________ 
Andreia Sofia Gomes 

______________________ 
Lina Maria Gomes 


