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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/12/20 

 

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 n.º 01/2017/DIAP, com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE) - Aprovação do Relatório Final e proposta de adjudicação 

 

Deliberação | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado do Relatório Preliminar e do 

Relatório Final elaborados pelo júri do procedimento, nos termos dos artigos 146.º e 148.º, aplicáveis por força do n.º 

1 do artigo 162.º, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado, no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 16 de fevereiro de 2017 e aprovação por 

parte da Assembleia Municipal em sua sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2017, bem como posterior deliberação 

de retificação das peças do procedimento de 27 de abril de 2017. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do Relatório Final apresentado pelo 

júri do procedimento, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro 

Madureira e Ana Silveira: 

a) Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri do procedimento; 

b) Aprovar a adjudicação, tendo por base o critério de adjudicação fixado no Programa de Concurso – o mais baixo 

preço, ao agrupamento constituído pelas empresas Hidurbe Serviços, S.A.; Valoriza Servicios 

Medioambientales, S.A. e Luságua – Serviços Ambientais, S.A., pelo valor proposto de €24.806.310,41, 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor;  

c) Proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e ao adjudicatário, conforme disposto 

no artigo 77.º Código dos Contratos Públicos (CCP), fixando ao último o prazo de 10 dias úteis, conforme 

decorre do Artigo 28.º do respetivo Programa de Concurso, para apresentação dos documentos de habilitação 

exigidos pelo artigo 81.º do CCP e para prestação da caução exigida nos termos do artigo 88.º do CCP, 

conforme Ponto IX do Convite e artigos 89.º e 90.º do CCP. 

Reitera-se que, para efeitos de cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, o mesmo não foi 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. Assim, o correspondente cabimento e compromisso serão emitidos e autorizados no próximo ano 

económico, em data anterior à celebração do respetivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

Os Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira, apresentaram a declaração 

de voto cujo teor a seguir a seguir se transcreve:  

«Declaração de voto 

(ponto 10 da OT da reunião da reunião de 19/12/2017 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada por este executivo Municipal, no ponto 10, da ordem de trabalhos, aprovar o relatório 

final apresentado pelo júri do procedimento; aprovar a adjudicação tendo por base o critério de adjudicação fixado no 

programa de concurso o mais baixo preço, pelo valor proposto 24.806.310,41 €. 

Entendem os Vereadores pelo PSD, que face a posições tomadas anteriormente sobre o assunto em apreço, 

apresentam a presente declaração de voto contra, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 35.º do CPA. 

Leiria, 19 de dezembro de 2017 

Os Vereadores, 

26/17,1,1405/17 - 20-12-2017
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Fernando Costa 

Álvaro Madureira 

Ana Silveira» 
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