MUNICÍPIO DE ALMADA

CÂMARA MUNICIPAL

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES N.º 1/2019
A reunião de 2 de janeiro de 2019 teve início às 18 horas, nas instalações da Câmara Municipal
de Almada, sita na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.o 67, em Almada. Foi presidida pelo
senhor presidente em exercício, João Luis Serrenho Frazão Couvaneiro e nela estiveram
presentes os vereadores em exercício: Rui César da Silva Carvalheira, Francisca Luís Batista
Parreira, Maria Teodolinda Monteiro Silveira, Joaquim Estêvão Miguel Judas, José Manuel
Raposo Gonçalves, Tiago David Costa Galveia, António José de Sousa Matos, Miguel Ângelo
Moura Salvado, Lina Cristina de Matos Gonzalez e Luis Filipe da Cruz Pereira.
A Câmara foi informada dos despachos da senhora presidente e dos senhores vereadores feitos
de acordo com as disposições legais e no uso da competência delegada respeitante a: Processos
de obras deferidos; Autorizações de pagamento n.º 8.749 a 9.560 no valor 7 763 15,24 €;
Balancete-Saldo – 34 795 503,46 €. Contratos de prestação de serviços, celebrados no
Departamento de Recursos Humanos, no mês de dezembro de 2018.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
0. ORGÃOS AUTÁRQUICOS
1. A Câmara Municipal de Almada deliberou ratificar a deliberação tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, na sua reunião
de 27/12/2018, sob a proposta 0162/2018 referente ao incumprimento definitivo do empreiteiro
referente empreitada de conceção e construção da estação de tratamento de águas residuais da
Quinta da Bomba.
2. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a ratificação dos protocolos com as
entidades Associação Cultural e Desportiva da Quinta do Bau-Bau e União dos Reformados
Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada, nos termos do artigo 35, n.º 3, do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
1. FINANÇAS, PATRIMÓNIO E COMPRAS, OBRAS MUNICIPAIS, COMUNICAÇÃO E
CULTURA
1.3. CULTURA
3. A Câmara Municipal de Almada deliberou no âmbito do tradicional Concerto de Ano Novo:
1) O preço a praticar para o bilhete de ingresso no Concerto, valor este que reverterá para a
Câmara Municipal de Almada.
2) Preço do bilhete para assistir ao concerto é de 10,00€ com IVA incluído, ficando a venda dos
bilhetes a cargo da Câmara Municipal de Almada.

1.4 PATRIMÓNIO E COMPRAS
4. Câmara Municipal de Almada deliberou, nos termos do disposto nos artigos 36.º e 73.º, do
CPP - Código dos Contratos Públicos, e no uso da competência prevista no artigo 18.º, n.º 1,
alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, adjudicação do procedimento para aquisição
de 8 viaturas pesadas para recolha de resíduos sólidos urbanos:
• Lote 1 - Aquisição de 1 viatura pesada para RSU de 10/12 m³ e chassis de 16/19
toneladas
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a) Admitir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
N.º3 - Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda., NIF 506822044, com o código
516148, submetida em 31/08/2018 às 18:06:59
N.º4 - Basrio - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, SA, NIF 502455489, como
código 516210, submetida em 31/08/2018 às 19:44:25
N.º5 - WeServAmbiente - Técnicas do Ambiente, Lda., NIF 514844957, com o código 516234,
submetida em 01/09/2018 às 10:47:24
N.º6 - Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, SA, NIF 501445927, com o código
515656, submetida em 01/09/2018 às 11:36:23
b) Excluir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
N.º7 - Regresso Binário - Reparação Unipessoal, Lda., NIF 513520171, com o código 516262,
submetida em 01/09/2018 às 16:34:21
N.º8 - Olimec, Unipessoal, Lda., NIF 513818383, com o código 516272, o submetida em
01/09/2018 às 17:31:32
N.º9 - Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, SA, NIF 507448979, com o código
515879, submetida em 01/09/2018 às 17:33:24
c) Ordenar as propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
d) Adjudicar o objeto do lote 1 para aquisição de 1 viatura pesada para RSU com chassis de
marca IVECO modelo EUROCARGO ML160E32/P EVI_C4X2 EURO VI e superestrutura
marca ECOZETA/BASRIO modelo EMITECNO 2000, ao concorrente N.º4 – Basrio –
Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, SA, NIF 502455489, pela sua proposta com o
código 516210, submetida em 31/08/2018 às 19:44:25, no valor global de 109 800,00€ (cento
e nove mil e oitocentos euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor perfazendo o valor
de 135 054,00 € (cento e trinta e cinco mil e cinquenta e quatro euros);
• Lote 2 - Aquisição de 2 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³ e chassis de 26
toneladas
a) Admitir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
N.º2 – Soma - Environmental Solutions, Lda., NIF 513495576, com o código 516046,
submetida
em 31/08/2018 às 18:04:17
N.º3 – Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda., NIF 506822044, com código 516149,
submetida em 31/08/2018 às 18:06:59
N.º5 - WeServAmbiente - Técnicas do Ambiente, Lda., NIF 514844957, com o código 516235,
submetida em 01/09/2018 às 10:47:24
N.º6 - Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, SA, NIF 501445927, com o código
515657, submetida em 01/09/2018 às 11:36:23
b) Excluir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
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N.º1 - Scania Portugal, SA, NIF 502929995, com o código 516038, submetida em 31/08/2018
às 17:27:16
N.º7 - Regresso Binário - Reparação Unipessoal, Lda., NIF 513520171, com o código 516263,
submetida em 01/09/2018 às 16:34:21
N.º8 - Olimec, Unipessoal, Lda., NIF 513818383, com o código 516273, submetida em
01/09/2018 às 17:31:32
N.º9 – Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, SA, NIF 507448979, com o código
515880, submetida em 01/09/2018 às 17:33:24
c) Ordenar as propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
d) Adjudicar o objeto do lote 2 para aquisição de 2 viaturas pesadas para RSU com chassis
de marca IVECO modelo STRALIS X WAY AD260X36 YPS HR ON e superestrutura marca
ROSROCA modelo OLYMPUS 19W HCT, ao concorrente N.º6 – Iveco Portugal - Comércio
de Veículos Industriais, SA, NIF 501445927, pela sua proposta com o código 515657,
submetida em 01/09/2018 às 11:36:23, no valor global de 303 900,00€ (trezentos e três mil e
novecentos euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor perfazendo o valor de 373
797,00€ (trezentos e setenta e três mil setecentos e noventa e sete euros);
• Lote 3 - Aquisição de 5 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³ e chassis de 26
toneladas com grua
a) Admitir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
N.º2 - Soma - Environmental Solutions, Lda., NIF 513495576, com o código 516047,
submetida em 31/08/2018 às 18:04:17
N.º5 – WeServAmbiente - Técnicas do Ambiente,Lda., NIF 514844957, com o código 516236,
submetida em 01/09/2018 às 10:47:24
N.º6 – Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, SA, NIF 501445927, com o código
515658, submetida em 01/09/2018 às 11:36:23
b) Excluir as propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados no
Ponto III - Análise das Propostas do Relatório Preliminar:
N.º1 - Scania Portugal, SA, NIF 502929995, com o código 516039, submetida em 31/08/2018
às 17:27:16
N.º3 - Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda., NIF 506822044, com código 516150,
submetida em 31/08/2018 às 18:06:59
N.º7 - Regresso Binário - Reparação Unipessoal, Lda., NIF 513520171, com o código 516264,
submetida em 01/09/2018 às 16:34:21
N.º8 - Olimec, Unipessoal, Lda., NIF 513818383, com o código 516274, submetida em
01/09/2018 às 17:31:32
N.º9 – Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, SA, NIF 507448979, com o código
515881, submetida em 01/09/2018 às 17:33:24
c) Ordenar as propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
d) Adjudicar o objeto do lote 3 para aquisição de 5 viaturas pesadas para RSU com chassis
de marca IVECO modelo STRALIS X WAY AD260X36 YPS HR ON, superestrutura marca
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ROSROCA modelo OLYMPUS 19W HCT e grua marca VKRAN modelo V3, ao concorrente
N.º6 – Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, SA, NIF 501445927, pela sua
proposta com o código
515658, submetida em 01/09/2018 às 11:36:23, no valor global de 878 375,00€ (oitocentos
e setenta e oito mil trezentos e setenta e cinco euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor
perfazendo o valor de 1 080 401,25€ (um milhão oitenta mil quatrocentos e um euros e vinte
cinco cêntimos).
A presente aquisição será suportada com recurso a financiamento por locação financeira
(Leasing).
5. A Câmara Municipal de Almada deliberou ao abrigo do disposto no artigo 148.º, n.º 4 do CCP
- Código dos Contratos Públicos, e nos termos do relatório final do júri de 13 de dezembro de
2018, nos termos do disposto nos artigos 36.º e 73.º e 98.º, do CPP - Código dos Contratos
Públicos, e no uso da competência prevista no artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho, adjudicação e aprovação das minutas de contrato do procedimento para
operação de financiamento por locação financeira (leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição
de 8 viaturas pesadas para recolha de resíduos sólidos urbanos:
1) Lote 1: Operação de financiamento por locação financeira (leasing), pelo prazo de 5
anos para aquisição de 1 viatura pesada para RSU de 10/12 m³ e chassis de 16/19
toneladas
a) A admissão das propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados
na análise das propostas do Relatório Preliminar:
N.º1 - Bankinter, SA - Sucursal em Portugal, NIF 980547490, com o código 526388,
submetida em 30/10/2018 às 18:02:11
N.º2 - Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, SA, NIF 504868713, com
o código 531741, submetida em 31/10/2018 às 17:38:35
N.º4 - Banco Santander Totta, SA, NIF 500844321, com o código 532086, submetida em
02/11/2018 às 11:40:44
b) A ordenação das propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
c) A adjudicação do objeto do Lote 1 do procedimento para operação de financiamento por
locação financeira (leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 8 viaturas pesadas para
recolha de resíduos sólidos urbanos, ao concorrente N.º 1 - Bankinter, SA - Sucursal em
Portugal, NIF 980547490, pela sua proposta com o código 526388, submetida em 30/10/2018
às 18:02:11, no valor global de 138 111,03€ (cento e trinta e oito mil cento e onze euros e três
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor perfazendo o valor de 169 876,57€
(cento e sessenta e nove mil oitocentos e setenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos);
d) A aprovação da minuta de contrato de operação de financiamento por locação financeira
(leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 1 viatura pesada para RSU de 10/12 m³ e
chassis de 16/19 toneladas, a celebrar com Bankinter, SA - Sucursal em Portugal;
e) A cabimentação plurianual de acordo com o mapa de rendas apresentado na proposta,
repartida da seguinte forma, atendendo à previsão de inicio de contrato e respetiva execução
financeira:
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ANOS
2019

2020

2021 E SEGUINTES

16.452,61€

32.608,15€

118.772,75€

Juros (c/ IVA)

199,38€

695,83€

1.147,85€

Total (c/ IVA)

16.651,99€

33.303,98€

119.920,60€

Amortização (c/ IVA)

2) Lote 2: Operação de financiamento por locação financeira (leasing), pelo prazo de 5
anos para aquisição de 2 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³ e chassis de 26
toneladas
a) A admissão das propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados
na
análise das propostas do Relatório Preliminar:
N.º1 - Bankinter, SA - Sucursal em Portugal, NIF 980547490, com o código 526389,
submetida em 30/10/2018 às 18:02:11
N.º2 - Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, SA, NIF 504868713, com
o código 531742, submetida em 31/10/2018 às 17:38:35
N.º4 - Banco Santander Totta, SA, NIF 500844321, com o código 532087, submetida em
02/11/2018 às 11:40:44
b) A ordenação das propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
c) A adjudicação do objeto do Lote 2 do procedimento para operação de financiamento por
locação financeira (leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 8 viaturas pesadas para
recolha de resíduos sólidos urbanos, ao concorrente N.º 1 - Bankinter, SA - Sucursal em
Portugal, NIF 980547490, pela sua proposta com o código 526389, submetida em 30/10/2018
às 18:02:11, no valor global de 398 897,44€ (trezentos e noventa e oito mil oitocentos e
noventa e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor perfazendo o valor de 490 643,85€ (quatrocentos e noventa mil seiscentos e quarenta
e três euros e oitenta e cinco cêntimos);
d) A aprovação da minuta de contrato de operação de financiamento por locação financeira
(leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 2 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³
e chassis de 26 toneladas, a celebrar com Bankinter, SA - Sucursal em Portugal;
e) A cabimentação plurianual de acordo com o mapa de rendas apresentado na proposta,
repartida da seguinte forma, atendendo à previsão de inicio de contrato e respetiva execução
financeira:
ANOS
2019

2020

2021 E SEGUINTES

47.519,03€

94.180,08€

343.043,88€

Juros (c/ IVA)

575,87€

2.009,72€

3.315,27€

Total (c/ IVA)

48.094,90€

96.189,80€

346.359,15€

Amortização (c/ IVA)
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3) Lote 3: Operação de financiamento por locação financeira (leasing), pelo prazo de 5
anos para aquisição de 5 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³ e chassis de 26
toneladas com grua
a) A admissão das propostas dos seguintes concorrentes, com os fundamentos enunciados
na análise das propostas do Relatório Preliminar:
N.º1 - Bankinter, SA - Sucursal em Portugal, NIF 980547490, com o código 526390,
submetida em 30/10/2018 às 18:02:11
N.º2 - Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, SA, NIF 504868713, com
o código 531743, submetida em 31/10/2018 às 17:38:35
N.º4 - Banco Santander Totta, SA, NIF 500844321, com o código 532088, submetida em
02/11/2018 às 11:40:44
b) A ordenação das propostas conforme “Quadro de ordenação das propostas” do Relatório
Preliminar;
c) A adjudicação do objeto do Lote 3 do procedimento para operação de financiamento por
locação financeira (leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 8 viaturas pesadas para
recolha de resíduos sólidos urbanos, ao concorrente N.º 1 - Bankinter, SA - Sucursal em
Portugal, NIF 980547490, pela sua proposta com o código 526390, submetida em 30/10/2018
às 18:02:11, no valor global de 1 110 531,09€ (um milhão cento e dez mil quinhentos e trinta
e um euros e nove cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor perfazendo o valor
de 1 365 953,24€ (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e três
euros e vinte e quatro cêntimos);
d) A aprovação da minuta de contrato de operação de financiamento por locação financeira
(leasing), pelo prazo de 5 anos, para aquisição de 5 viaturas pesadas para RSU de 17/20 m³
e chassis de 26 toneladas com grua, a celebrar com Bankinter, SA - Sucursal em Portugal;
e) A cabimentação plurianual de acordo com o mapa de rendas apresentado na proposta,
repartida da seguinte forma, atendendo à previsão de inicio de contrato e respetiva execução
financeira:
ANOS
2019

2020

2021 E SEGUINTES

132.293,05€

262.197,50€

955.034,70€

Juros (c/ IVA)

1.603,22€

5.595,05€

9.229,72€

Total (c/ IVA)

133.896,27€

267.792,55€

964.264,42€

Amortização (c/ IVA)

2. ECONOMIA, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO,
INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO

TURISMO,

SISTEMAS

DE

2.3 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

6. A Câmara Municipal de Almada deliberou propor e submeter a despacho do Ministro da
Educação que, a nova escola situada na Rua Orlando da Costa, Charneca de Caparica tenha a
denominação de “Escola Básica de Santa Maria”.
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7. A Câmara Municipal de Almada deliberou no âmbito do processo de criação de um instrumento
consultivo do município que intervenha nas políticas da Juventude:
a) Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento
b) Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração
do regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir à Presidente da Câmara,
identificando devidamente o requerente e o procedimento;
c) Que se proceda à publicitação no sítio institucional do Município do início do procedimento,
nos termos previstos no art.º 98º do CPA;
d) Que se delegue na Chefe de Divisão de Juventude, Dra. Cristina Silva, a direção do
procedimento regulamentar, nos termos previstos no art.º 55º do CPA.

8. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a minuta do Contrato-programa destinado
a aplicar o Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico
e respetivos anexos, que suportam os protocolos de colaboração para o ano letivo 2018/2019, a
celebrar com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)/Ministério da
Educação(ME), o qual se reporta à implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular
(AEC) nos Agrupamentos de Escolas Monte de Caparica, Miradouro de Alfazina e Romeu
Correia (EB de Alembrança e EB nº2 do Feijó).

2.4 DESPORTO
9. Câmara Municipal de Almada deliberou a cedência de utilização a título gratuito:
- Da piscina média, uma vez por semana (6ªfeira), no horário das 21h às 22h, durante o ano
2019, ao Clube de Canoagem Águas Bravas de Portugal, secção de Almada, para a atividade
de iniciação à canoagem e ensino de manobras e regras de segurança na canoagem de rio e de
mar.

4. RECURSOS HUMANOS, SAÚDE OCUPACIONAL, HIGIENE URBANA, MANUTENÇÃO E
LOGÍSTICA, AÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
4.2 INTERVENÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

10. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a minuta de Protocolo de Cooperação a
estabelecer entre o Alto Comissariado para as Migrações e o Município de Almada com vista a
elaboração de um Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas em Almada.

4.3 RECURSOS HUMANOS
11. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a presente proposta de realização de
estágio curricular, não remunerado durante o presente ano letivo de 2018/2019, a decorrer na
Autoridade Sanitária e Veterinária Municipal no período compreendido entre 04 de março de
2019 e 12 de julho de 2019.
b) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação”, entre o Município de Almada (na
qualidade de entidade de acolhimento), o Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas
Moniz, tutelado pela Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L representado pelo
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Presidente da Direção da Egas Moniz, Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L, Professor
Doutor José João Baltazar Mendes e a respetiva aluna do Curso de Licenciatura em Ciências
da Nutrição, para realização do Estágio Curricular, não remunerado e não renovável, a
decorrer na Autoridade Sanitária e Veterinário Municipal no período compreendido entre 04
de março de 2019 e 12 de julho de 2019 e cuja minuta se anexa à presente proposta e que
se dá aqui por inteiramente reproduzida.
c) Designar o Médico Veterinário, Dr. Miguel Almeida, a desempenhar funções na Autoridade
Sanitária Veterinário Municipal como orientador do estágio curricular por parte do Município
de Almada.

III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO

IV ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

