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Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, 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 09:00 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 91/2020-AP/DDC – “CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E LANCHES, EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL, 
REFEIÇÕES A QUENTE E REFEIÇÕES EM TAKEAWAY PARA OS 3 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE NO 
PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2020” - ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
2. REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE -

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2020 - ADJUDICAÇÃO 
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ORDEM DO DIA 

 
 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
1. P.A. N.º 91/2020-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 

escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020” - Abertura de procedimento de 
contratação pública. 

 
As Sr.ªs Vereadoras Lara Lino e Ana Alves Monteiro questionaram a razão de o processo 
vir só agora, de o concurso ser só até dezembro de 2020, se não há repartição de despesa e 
se a situação de emprego destas trabalhadoras fica protegida se houver algum problema. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o concurso é só até dezembro por se entender 
que era mais prudente, devido à imprevisibilidade do arranque do ano letivo. 
No início de outubro, quando se voltar a analisar o decorrer do ano letivo, lançar-se-á novo 
concurso, que é sempre muito grande porque é um concurso internacional. 
Em relação aos prazos, informou que em maio, quando os serviços deveriam estar a 
preparar este início de ano letivo, estavam a preparar o mini ano letivo para julho e agosto. 
Depois, o modelo escolar também foi divulgado tarde.  
Seguidamente elencou os prazos e datas dos vários procedimentos deste concurso, que é 
em grande parte em takeaway e em tudo diferente do ano anterior. 
Relativamente aos recursos humanos referiu que no concurso das AAAF’s e CAF’s já há 
pessoal alocado para ajudar na hora das refeições, em conjunto com o pessoal da empresa 
fornecedora. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 

 
513 - Presente a informação I/1227/2020, dos serviços da DDC - Divisão de Desenvolvimento 
da Cidadania, na qual se manifesta a necessidade de se proceder à contratação dos serviços 
de “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de 
confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de 
escolas do concelho da Marinha Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 
2020”. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minuta do anúncio. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
184.852,32 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, fundamentado nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, LOE 2020, 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, nos 
termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º1, alínea b), para os efeitos do disposto 
no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
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Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais 2020 a dotação 
para a assunção de despesa no ano de 2020 para contratar a “Confeção, fornecimento e 
transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”, na classificação 
orgânica/económica 06/020105, na ação do PAM 2018/A/69  e 2018/A/77, tendo sido emitido 
o respetivo cabimento, pelos serviços de Contabilidade. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que não se 
aplica ao contrato que se pretende celebrar para as “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições 
em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”, por os pagamentos inerentes ao 
serviço que se pretende contratar serem efetuados na íntegra no ano de 2020, não 
ocorrendo a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Considerando que os serviços da DDC, na informação I/1227/2020, fundamentam a não 
contratação por lotes nos termos da alínea a) e b) do nº 2 do artigo 46.º-A do CCP, dos 
serviços de  “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em 
regime de confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 
agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no período de 14 de setembro a 
31 de dezembro 2020” , tendo sido reforçada essa dispensa de contratação por lotes, por 
esses serviços, através de email de 24/7/2020, arquivado no processo. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à contratação dos serviços de “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições 
em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 68.º, 
da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta da DDC - Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente 
deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º1, alínea b), 
36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º, 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 pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação actual, 
delibera: 
 

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

b) Adoptar o procedimento de concurso público; 
c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 
e) Aprovar como critério de adjudicação a proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, de acordo com o 
artigo 74.º, n.º 1, alínea b), do CCP; 
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f) A não contratação por lotes, nos termos do n.º 2 do artigo 46º-A do CCP, do 
presente procedimento, atentos os fundamentos constantes na informação 
I/1227/2020 e mail de 24/7/2020, arquivados no processo; 

g) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
✓ Maria José Andrade, Presidente; 
✓ Cristina Simões, Vogal; 
✓ Sofia Pereira, Vogal; 
✓ Paula Sardinha,Vogal Suplente; 
✓ Paula Maia, Vogal Suplente.; 
✓ Eleonora Nunes, Vogal Suplente; 
✓ Nuno Silva, Vogal Suplente; 

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

i) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
2. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande - Concurso 

público n.º 02/2020 – Adjudicação. 
 

514 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Requalificação da 
Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande”, em que se integram os relatórios preliminar e 
final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pela empresa Manuel 
Joaquim Caldeira, Lda. pelo valor de 1.473.011,55 € (Um milhão quatrocentos e setenta e três 
mil, onze euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo 
de execução de 12 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar a empreitada de “Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - 
Marinha Grande” à proposta apresentada pela empresa Manuel Joaquim Caldeira, Lda. 
pelo valor de 1.473.011,55 € (Um milhão quatrocentos e setenta e três mil, onze euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 12 meses, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
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Mais delibera designar como diretora de fiscalização o Eng.º Luís Silva coadjuvado pelo 
Eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 09:20 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. 

 
 


