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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, reuniu 
extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 

1. P.A. N.º 163/2020-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”. Não 
adjudicação. 
 

2. P.A. N.º 2/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”. Abertura de 
procedimento de contratação pública 
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ORDEM DO DIA 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 

1. P.A. N.º 163/2020-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”. Não 
adjudicação. 

 
72 - Presente o processo de aquisição nº 163/2020 – AP/DQV, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 21 de dezembro de 2020, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 5/2/2021, no qual é proposta a não adjudicação do PA 163/2020-AP/DQV - 
“Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no 
Concelho da Marinha Grande”, para o período de 12 meses, pelo facto de todas as propostas 
apresentadas terem sido excluídas, nos termos do artigo n.º 79º, n.º 1, alínea b) do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 163/2020-AP/DQV - 
Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos 
no Concelho da Marinha Grande, a Câmara Municipal, concordando com as conclusões 
do relatório de final, delibera, nos termos do artigo n.º 79º, n.º 1, alínea b) do Código dos 
Contratos Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho, aprovar a proposta constante do relatório final júri e consequentemente a não 
adjudicação do P.A. N.º 163/2020-AP/DQV - Prestação de serviços de recolha e 
transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande, 
pelo facto de todas as propostas apresentadas terem sido excluídas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
2. P.A. N.º 2/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha 
Grande”. Abertura de procedimento de contratação pública 

 
Na discussão do ponto os Srs. Vereadores Alexandra Dengucho, Ana Alves Monteiro, 
Aurélio Ferreira e Lara Lino acentuaram a necessidade de haver um melhor planeamento 
destes serviços, que são essenciais à comunidade, e a abertura dos concursos públicos tem 
que ser feita com mais tempo. 
 
73 - Presente a informação CR.03A/2021, datada de 5/2/2021 e a requisição interna n.º 
29653 do serviço da DQV – Divisão de Qualidade de Vida, na qual se manifesta a 
necessidade de se proceder à contratação da “Prestação de serviços de recolha e transporte 
de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”, para o período de 
12 meses, com início previsto no decurso do mês de março de 2021. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, plantas e minutas do anúncio. 
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Considerando a informação n.º 4/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 643.792,18 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DQV na  informação CRA.03/2021, e a fundamentação da proposta de 
dispensa da aplicação do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 73º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro (LOE 2021), nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para a 
contratação da “Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no Concelho da Marinha Grande”, para o período de 12 meses. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
643.792,18 euros, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que 
a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o 
que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022 para a contratação da “Prestação de 
serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da 
Marinha Grande”, na classificação orgânica/económica 03/02022509, ação do PAM 
2019/A/115. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 28/12/2020, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 
Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação CR.03A/2021 da Divisão de 
Qualidade de Vida, concordando com a proposta do serviço, que se dá por 
reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 
1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código 
dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera: 
 
a) Autorizar a dispensa do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 73º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro, LOE 2021, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, 
considerando os motivos aduzidos na informação CR.03A/2021 da DQV e 
informação n.º 4/SC/2021 da DAF - Área de Aprovisionamento; 

b) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Adotar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia; 
e) Autorizar o prazo de 15 dias para a apresentação de propostas, nos termos do n.º 

3 do artigo 136.º do CCP, considerando os motivos aduzidos na informação 
CR.03A/2021 da DQV; 

f) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Plantas e as Minutas dos Anúncios; 
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g) Autorizar a não contratação por lotes atentos os fundamentos constantes na 

informação CR.03A/2021 da DQV nos termos do n.º 2 alínea a) do artigo 46.º-A do 
CCP 

h) Determinar que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente 
mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 74º do CCP; 

i) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
- Susana Silva, Presidente; 
- Carla Lucas, Vogal; 
- Telmo Faria, Vogal; 
- Luciana Esteves, Vogal Suplente; 
- Antero Faria, Vogal Suplente; 

j) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos do 
artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 

k) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Carla Lucas, a qual será substituída nas suas faltas ou impedimentos 
pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 14:35 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 


