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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/02/16 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU), resíduos 

de construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza urbana no Concelho de 

Leiria – Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) - 

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais de 

um ano económico  

 

Deliberação | Presente proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte conteúdo: 

Considerando: 

i) A proposta da Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente (NIPG 2792/17), na qual se identifica a 

necessidade de aquisição de serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos 

(RU), resíduos de construção e demolição (RCD) da responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza 

urbana, no concelho de Leiria [código CPV 90000000 - Serviços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e 

ambiente], sustentada no facto de o Município não dispor de equipamentos e meios que possam assegurar esta 

necessidade; 

ii) Que em 17 de maio de 1993 foi outorgada a escritura pública n.º 43/93, no Notário Privativo da Câmara 

Municipal de Leiria, entre o Município de Leiria e a Sociedade Comercial S.T.L. – Sociedade de Transportes e 

Limpeza, Lda., pela qual esta última se obrigava mediante retribuição à prestação dos seguintes serviços: 

Recolha dos Resíduos Sólidos em todo o Concelho de Leiria; Transporte, para o aterro sanitário, dos resíduos 

sólidos recolhidos em todo o concelho; Limpeza da zona urbana da cidade de Leiria, Recuperação da lixeira 

controlada existente, sua conversão em aterro sanitário com respetiva selagem e execução de um novo aterro 

sanitário; 

iii) Que a vigência do contrato referenciado acima termina no dia 17 de maio de 2018; 

iv) Que do acima exposto se torna premente neste momento a indicação e respetiva concretização de diligências 

por parte do Município no sentido de, à data do término do contrato n.º 43/93, em 17 de maio de 2018, 

estarem concluídos todos os procedimentos destinados à realização efetiva do serviço municipal de gestão de 

resíduos urbanos a partir dessa data. 

Propõe-se que seja desencadeado o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), com a possibilidade de se recorrer ao ajuste direto, no decurso da sua execução do contrato em caso 

de justificada necessidade, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, para a contratação de serviços de recolha e transporte a destino final 

adequado de resíduos urbanos (RU), resíduos de construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e 

dos serviços de limpeza urbana no Concelho de Leiria. 

DO PROCEDIMENTO CONCURSAL: 

1. Nos termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, o procedimento não está 

sujeito disposto no n.º 2 do referido artigo, por se tratar da celebração de contrato de aquisição de serviços essenciais 

previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008, de 26 de fevereiro, 

24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 março, 44/2011, de 22 de junho e 10/2013, de 28 de janeiro. 

2. O contrato a celebrar encontra-se sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º da 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada (LOPTC), não podendo entrar em execução, conforme disposto na Lei n.º 61-
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2011, de 7 de dezembro, que procedeu à sétima alteração à LOPTC, e previsto no artigo 32.º do Programa de 

Concurso, enquanto não for obtido o visto prévio. 

3. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o preço contratual 

não deverá exceder €31.007.888,00, de acordo com encargo anual médio de €3.100.788,80, valores acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, de acordo com dados constantes da tabela abaixo:  

Serviço 

Valor 

estimado 

2018 

Valor anual 

estimado 2019 a 

2027 

Valor 

estimado 

2028 

TOTAL 
PERÍODO 

Serviços de recolha e 

transporte a destino final 

adequado de resíduos urbanos 

(RU), resíduos de construção e 

demolição (RCD), da 

responsabilidade do Município, 

e serviços de limpeza urbana 

no Concelho de Leiria. 

€ 1 925 490,00 €3 100 788,80  € 1 175 298,80 €31 007 888,00  

Notas: 
Aprox. 7,5 

meses 

(9 x 

€3.100.788,80) 

Aprox. 4,5 

meses  

Nota: A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

Para melhor detalhe dos serviços a prestar no âmbito do contrato a celebrar, apresenta-se de seguida uma 

tabela com resumo dos serviços a prestar e valor anual médio estimado: 

Serviço 
Valor Anual Médio 

Estimado (*) 

Recolha e transporte a destino final adequado de RU indiferenciados, recolha seletiva de 

monstros, verdes e OAU, fornecimento, manutenção e higienização de contentorização, 
de superfície e subterrânea, para deposição de RU 

€1.908.000,00 

Recolha, triagem, transporte a destino final adequado e tratamento de RCD €26.400,00 

Limpeza pública (inclui os serviços de varredura, aspiração, lavagem e deservagem de 

espaços públicos, bem como os serviços de recolha, manutenção e higienização de 

papeleiras e/ou outro mobiliário urbano conexo para deposição de RU e ainda a limpeza 
do areal da praia do Pedrógão) 

€1.076.388,80 

Serviços Pontuais (relativos a serviços pós espetáculos e outros eventos) €90.000,00 

Valor total anual médio: €3.100.788,80 

Valor total do contrato (10 anos): €31.007.888,00 

Nota: A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

4. Sendo a realização de despesas em mais de um ano económico e em ano económico que não seja o da sua 

realização, a abertura do procedimento está sujeita à prévia autorização da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que regula a realização de 

despesas em mais de um ano económico ou em ano económico que não seja o da sua realização, aplicado por força da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º 

da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), condição imprescindível 

para a abertura do procedimento. 

5. O concurso limitado por prévia qualificação, nos termos do artigo 163.º do CCP, integra as seguintes fases: 

a) 1.ª fase: Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos; 

b) 2.ª fase: Apresentação e análise das propostas e adjudicação. 

6. Submete-se para aprovação as peças do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, conjugado com 

a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, dos quais se destaca:  

 Fixação do preço base em €31.007.888,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

 Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 10 anos; 

 Nos termos do artigo 48.º e artigo 440.º, aplicável por força do artigo 451.º todos do CCP, a fundamentação da 

celebração de um contrato com duração de 10 anos, radica nos seguintes pressupostos: 

i. O volume do investimento, inicial, a ter que ser realizado pelo adjudicatário para o cumprimento das 

condições do caderno de encargos e a prestação do serviço de forma adequada, nomeadamente: aquisição 

de veículos de recolha de RU novos, sendo 50% destes a Gás Natural (GN); instalação de todo o parque de 

contentores de superfície para deposição de RU indiferenciados e oleões novo; 

ii. Os veículos de recolha de RU terem uma taxa de amortização de 10% ao ano, podendo assim ficar 

totalmente amortizados no decurso da execução do contrato a celebrar; 
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iii. A convicção de que com esta duração poderão surgir propostas economicamente mais vantajosas para o 

interesse municipal porque o futuro adjudicatário/prestador dos serviços tem reunidas condições para uma 

melhor racionalidade da exploração, consequentemente, os valores a pagar pelo Município de Leiria poderão 

ser menores ao que viriam a ser caso o prazo previsto para a vigência do contrato fosse inferior; 

iv. O prazo médio de 10 anos, dadas as exigências colocadas no caderno de encargos, é normalmente, em 

termos económicos, o tempo correspondente a um ciclo de renovação técnica e tecnológica; 

v. A necessidade de salvaguarda do interesse público e da estabilidade da execução das prestações, tendo em 

conta que estamos perante um serviço público de caráter estrutural essencial ao bem-estar geral, à saúde 

pública, à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente; 

a) 1.ª fase: Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos: 

i. Modelo de qualificação dos candidatos 

O modelo de qualificação é o modelo simples, sendo qualificados todos os candidatos que preencham os requisitos 

mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira, conforme artigo 7.º do Programa de Concurso e artigo 

179.º do CCP. 

ii. Requisitos de capacidade técnica 

1 A capacidade técnica dos candidatos é aferida de acordo com as regras seguintes: 

a) Disporem de experiência por um período contínuo igual ou superior a dez anos: 

  Na recolha e transporte de resíduos urbanos, que inclui os indiferenciados, monstros, verdes e óleos 

alimentares usados; 

 Na recolha e transporte a destino final adequado de resíduos de construção e demolição;  

 Em serviços de limpeza urbana e higiene pública; 

b) Deterem as certificações seguintes: 

 Certificação em sistema de gestão de qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2015; 

 Certificação em sistema de gestão de ambiente segundo a norma NP EN ISO 1401:2015; 

2 Alocarem à prestação de serviços, recursos humanos que integrem, no mínimo, 2 Engenheiros do Ambiente, 1 

Técnico de Qualidade e Ambiente, 1 Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho e 80 cantoneiros. 

3 Os requisitos exigidos no número 2 devem encontrar-se cumpridos no momento da entrega da candidatura. 

iii. Requisitos de capacidade financeira 

1 Os candidatos, singulares ou em agrupamento, preenchem o requisito mínimo de capacidade financeira com a 

apresentação da declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do CCP, que obedece ao 

modelo constante do anexo I ao programa de concurso, dele fazendo parte integrante. 

2 Considera-se, igualmente, preenchido o requisito mínimo de capacidade financeira quando um dos membros do 

agrupamento seja uma instituição de crédito que apresente documento comprovativo de que possui sede ou 

sucursal em Estado-Membro da União Europeia, emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária nesse 

Estado.  

iv. Dever de qualificação 

O órgão competente para a decisão de contratar toma a decisão de qualificação e notifica-a aos candidatos no prazo 

máximo de 66 dias úteis após o termo do prazo para apresentação das candidaturas, nos termos do previsto no artigo 

21.º do programa de concurso. 

b) 2.ª fase: Apresentação e análise das propostas e adjudicação. 

i. Com a notificação da decisão de qualificação, é enviado aos candidatos qualificados um convite à apresentação 

da sua proposta, em conformidade com o disposto no artigo 189.º do CCP. 

ii. Opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço.  

iii. Seja considerado um preço anormalmente baixo quando o valor da proposta seja 20% ou mais inferior ao preço 

base, isto é, quando o valor da proposta for abaixo de €24.806.310,40 (vinte e quatro milhões, oitocentos e 

seis mil, trezentos e dez euros e quarenta cêntimos), considerando a que se exige um serviço de qualidade e 

que se usou do maior rigor no cálculo das quantidades e na definição dos preços unitários. 

7. Quanto ao modo de apresentação de candidaturas (1.ª fase) e propostas (2.ª fase) deverá ocorrer na plataforma 

eletrónica – www.anogov.com, nos termos do disposto, respetivamente, no n.º 1 do artigo 170.º e n.º 1 do artigo 

62.º, ambos do CCP. 
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8. Para condução do procedimento, propõe-se que sejam indicados, para a constituição do Júri, os seguintes 

elementos: 

A - Efetivos 

 Manuel Gilberto Mendes Lopes (Presidente) 

 Leandro Miguel Gomes Sousa (Vogal Efetivo) 

 Sofia Pereira (Vogal Efetivo) 

 B – Suplentes  

 Graciete Maria Coelho Raposo Campos (Vogal Suplente) 

 Maria Leonor da Silva Correia Lourenço (Vogal Suplente) 

9. Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 68.º do CCP, para efeitos de apoio ao Júri do Procedimento no exercício 

das suas funções, propõe-se que sejam designados como consultores o abaixo designados, podendo aqueles 

participar, sem direito de voto, nas reuniões do Júri, se assim for entendido por esse órgão: 

i. A DNM & Associados, Sociedade de Advogados, para prestar apoio, desde que o júri o solicite, no que se refere 

às questões de índole jurídica, dando cumprimento aos prazos previstos no CCP no que se refere às 

diferentes fases do procedimento concursal; 

ii. O serviço proponente, Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Económico (DIDEA), para prestar apoio, desde 

que o júri o solicite, no que se refere às questões de índole técnica, nomeadamente respostas a pedidos de 

esclarecimentos relativos às peças ou lista de erros e omissões apresentadas, dando cumprimento aos prazos 

previstos no CCP no que se refere às diferentes fases do procedimento concursal. 

10. Ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) propõe-se que sejam delegadas no 

Júri nomeado as seguintes competências:  

 Prestação de esclarecimentos relativo à fase de apresentação de candidaturas e à fase de apresentação de 

propostas (artigos 50.º e 166.º do CCP), que não implique retificações às peças do procedimento; 

 Decisão de prorrogação de prazos para a apresentação de candidaturas e para a apresentação de propostas 

(artigos 64.º e 175.º do CCP), nos casos em que esta não resulte de decisões tomadas pelo órgão competente; 

 Decisão sobre a classificação de documentos que constituem a proposta (artigo 66.º do CCP); 

 Notificação do adjudicatário, na 2.ª fase, em caso de caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1 do artigo 

86.º do CCP, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do 

direito de audiência prévia (artigo 86.º do CCP); 

 Concessão de prazo adicional para apresentação dos documentos em falta, na 2.ª fase, sob pena de caducidade 

da adjudicação, caso não seja imputável ao adjudicatário a não apresentação dos documentos de habilitação, 

nos termos do n.º 1, do artigo 86.º do CCP (n.º 3, do artigo 86.º do CCP). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta do serviço requisitante 

(Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente - DIDEA) e o teor da informação da Divisão de Aprovisionamento 

e Património, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Álvaro Madureira, Daniel 

Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão, no uso das competências que lhe são conferidas pelas alíneas f) e ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

a) Autorizar a abertura do procedimento por Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia (JOUE), nos termos acima propostos, com a possibilidade de se recorrer ao ajuste 

direto, no decurso da sua execução do contrato, em caso de justificada necessidade, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

alterado; 

c) Submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de prévia autorização à abertura do procedimento, uma vez que 

haverá despesas que darão lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja 

o da sua realização, nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 

de junho, aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA), condição imprescindível para a abertura do procedimento, solicitando que seja 
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aprovado em minuta, para que a mesma possa produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos 

previstos nos n.º 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

d) Aprovar as peças do procedimento, avocando, para o efeito, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do 

Código do Procedimento Administrativo, a competência conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, por deliberação de 17 de outubro de 2013, publicitada pelo edital 

n.º 133/2013/GAP, de 18 outubro, delegou no Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

e) Designar como membros do júri os elementos supramencionados no ponto 8, nos termos do n.º 1 do artigo 

67.º do CCP; 

f) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências supra enunciadas no 

ponto 10; 

g) Designar como consultores do júri do procedimento os supramencionados no ponto 9, nos termos do n.º 6 do 

artigo 68.º do CCP. 

Para efeitos de cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, o mesmo não será feito ao abrigo 

do orçamento de 2017, considerando que não haverá lugar a despesa no presente ano económico, sendo que a verba 

para suportar a despesa será inscrita nos Documentos Previsionais e nas Grandes Opções do Plano a elaborar em 

2018. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

Os Senhores Vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão 

apresentaram a declaração de voto cujo teor a seguir se transcreve: 

Declaração de Voto 

Ponto 15 da O.T: - Reunião CML – 16/02/2017 

Na proposta apresentada por este Executivo Municipal, no ponto 15 da ordem de trabalhos, relativa à 

aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU), resíduos de 

construção e demolição (RCD), da responsabilidade do município e dos serviços de limpeza urbana no Concelho de 

Leiria, propõe-se: 

a) Autorizar a abertura do procedimento por Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia (JOUE), nos termos acima propostos, com a possibilidade de se recorrer ao ajuste direto, no 

decurso da sua execução do contrato, em caso de justificada necessidade; 

b) Autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado; 

c) Submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de prévia autorização à abertura do procedimento, uma vez que 

haverá despesas que darão lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da 

sua realização, nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do  Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do  Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a 

alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), 

condição imprescindível para a abertura do  procedimento, solicitando que seja aprovado em minuta, para que a 

mesma possa produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.º 3 e 4 do  artigo 57.º do  

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

d) Aprovar as peças do procedimento, avocando, para o efeito, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Código 

do Procedimento Administrativo, a competência conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que, por deliberação de 17 de outubro de 2013, publicitada pelo edital n.º 

133/2013/GAP, de 18 outubro, delegou no Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

e) Designar como membros do júri os elementos supramencionados no ponto 8, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do 

CCP; 

f) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências supra enunciadas no 

ponto 10; 

g) Designar como consultores do júri do procedimento os supramencionados no ponto 9, nos termos do n.º 6 do artigo 

68.º do CCP. 

Após análise da deliberação e demais peças processuais apensas à mesma, entendemos que: 
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 1.Os resíduos urbanos constituem um dos maiores problemas ambientais que as grandes cidades enfrentam no século 

XXI. No ano de 2015, foram produzidos 45033 toneladas de resíduos urbanos indiferenciados no concelho de Leiria. 

Isto significa que cada habitante do concelho produziu, em média, 1kg de “lixo” por dia. 

2. Incluem-se nas preocupações manifestadas pela Entidade Reguladora, aquando auditorias aos serviços de recolha 

de resíduos, as elevadas às emissões de gases poluentes e ao ruído das viaturas utilizadas no processo de recolha de 

resíduos urbanos.  

Sendo certo assim que as viaturas de recolha de resíduos urbanos indiferenciados, movidos a gasóleo, são 

emissores de elevada quantidade de gases poluentes para a atmosfera, no ano de 2015, percorreram 5.851.184km, 

podemos concluir que se esses mesmos km fossem percorridos por veículos movidos a gás natural o nosso Concelho 

beneficiava de uma diminuição das emissões de CO2 para a atmosfera em cerca de 11%, comparativamente com os 

veículos movidos a gasóleo. 

A este benefício ambiental podemos acrescentar os benefícios financeiros desta solução. 

Deste modo, entendemos que todos dos veículos a adquirir novos, para recolha de resíduos sólidos urbanos, 

pelo adjudicatário/prestador dos serviços, sevem ser movidos a gás natural, pelo que, o caderno de encargos deveria 

ter a exigência de 100% nos veículos utilizados na recolha de resíduos indiferenciados, contrariamente à exigência 

proposta de pelo menos 50%, uma vez que são mais amigos do ambiente e tendencialmente menos ruidosos. 

3. O programa de concurso tem, entre outros e no que diz respeito aos requisitos mínimos de capacidade técnica, o 

requisito de os candidatos disporem de experiência por um período contíguo igual ou superior a 10 anos, na recolha e 

transporte de resíduos urbanos, que inclui os diferenciados, monstros, verdes e óleos alimentares usados; na recolha e 

transporte a destino final adequado de resíduos de construção e demolição e em serviços de limpeza urbana e higiene 

pública. 

Entendemos que o prazo de experiência exigido neste requisito não é adequado, uma vez que, consideramos que 

restringe e limita em demasia a apresentação de propostas por parte de concorrentes com conhecimento da natureza 

das prestações objeto do contrato, assim como, não atende à proposta dos serviços camarários, a qual, propõe que os 

candidatos comprovem que dispõem, nas valências atrás enunciadas, de experiência por um período contínuo igual ou 

superior a 3 anos. (Vide NIPG 2792/17) 

Face ao exposto os Vereadores eleitos pelo PSD, votam contra, neste ponto da ordem de trabalhos, e apresentam a 

presente declaração de voto para efeitos do nº2 do artigo35º do CPA. 

Leiria, 16 de Fevereiro de 2017 

Os Vereadores, 

Álvaro Madureira 

Daniel Marques 

Ana Silveira 

Margarida Castelão». 
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