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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte de 

Julho de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Sr. 

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 16,30 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  

 
O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira não esteve presente por se encontrar de 

férias. 
    
            





 
 

1. CONCURSO PÚBLICO N.º 58/07 � CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE. ANULAÇÃO 

 

2. CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE � 17 DE SETEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007 
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1 � CONCURSO PÚBLICO N.º 58/07 � CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE. ANULAÇÃO

 

 
1010 - Por deliberação camarária de 19 de Abril de 2007, foi determinada a realização de um 

concurso público tendo por objecto a aquisição de serviços de confecção e fornecimento de 

refeições nas cantinas escolares, de acordo com o proposto na informação técnica de suporte. 
 
A mesma deliberação aprovou o programa de concurso e o caderno de encargos � cláusulas 

jurídicas e cláusulas técnicas. No programa de concurso foi fixado como critério de adjudicação 

a proposta economicamente mais vantajosa, constituindo seus factores o preço (70 %) e o 

mérito técnico (30 %). 
 
Na sequência da referida deliberação foram remetidos os respectivos anúncios para publicação, 

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Os anúncios vieram a ser 

publicados no Diário da República, no JOCE, num jornal nacional e num jornal regional. 
 
Verifica-se que, de acordo com o artigo 87º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, os 

serviços camarários não remeteram o anúncio para dois jornais de grande circulação, 

formulação que pressupõe a sua natureza nacional. A remessa de um deles para um jornal 
regional não se afigura compatível com aquele preceito legal. 
 
De acordo com o artigo 89º, alínea l), do mesmo Decreto-Lei, o programa de concurso deve 
especificar o critério de adjudicação, com explicitação, no caso de o mesmo ser o da proposta 
economicamente mais vantajosa, dos factores que nele intervêm. A competência para a fixação 

do critério de adjudicação  e dos seus factores é da Câmara Municipal, o que esta fez pela 

aprovação do programa de concurso, através da sua deliberação de 19 de Abril. Veio, no 

entanto, a verificar-se que, por lapso dos serviços, foi colocada à venda e, assim, distribuído aos 

vários interessados, uma versão preliminar do programa de concurso que referenciava uma 

distinta composição do critério de adjudicação. Esta situação, que não representou uma 

alteração dos factores que compõem o critério de adjudicação, constituiu um factor de 

desestabilização do procedimento e de produção de equívocos que se tentaram colmatar sem 

que daí resultassem prejuízos para os interessados. Não pode, naturalmente, ter-se por certo que 
esses efeitos perniciosos tenham sido totalmente ultrapassados. 
 
Dispõe o artigo 88º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que o programa de 

concurso e o caderno de encargos devem estar patentes no local indicado no anúncio e que, de 

acordo com o n.º 2 do mesmo preceito legal, devem ser enviados ou entregues aos interessados 

que os solicitem. Pressupõe-se, naturalmente, que seja entregue (ou enviado) o programa de 
concurso e o caderno de encargos aprovado pelo órgão competente, no caso a Câmara 

Municipal. Não ocorrendo esta situação e sendo enviada uma versão preliminar � que não foi 

aprovada � é violado o artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.   
 
No decurso do prazo para apresentação de pedidos de esclarecimento foram suscitadas diversas 

questões, tendo sido necessário clarificar o artigo 8º, n.º 5, alínea a), do caderno de encargos � 
cláusulas técnicas, relativo à exigência mínima de afectação de meios humanos em matéria de 

cozinheiros. O referido preceito determinava a afectação de um funcionário com a categoria de 

cozinheiro por cada lote completo de 35 alunos que frequentam a cantina. Essa não era a 
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efectiva pretensão da entidade adjudicante, mas antes que por cada cantina existisse um 

cozinheiro. Através de deliberação de 31 de Maio foram ratificados os esclarecimentos 

prestados. Esta alteração do caderno de encargos apresenta-se susceptível de representar uma 
afectação do princípio da estabilidade, plasmado no artigo 14º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho. 
 
Por último, foi agora invocada a ilegalidade do critério de adjudicação na vertente do factor 

mérito técnico, por este se revelar, alegadamente, vago e indeterminado (requerimento com 
registo de entrada n.º 6259/2007, de 13 de Julho). De acordo com entendimento expresso por 

alguma doutrina e já sufragado na jurisprudência (acórdão do Pleno da Secção do Contencioso 

Administrativo do STA, de 05/07/2005), não é possível à entidade adjudicante limitar o factor 

mérito técnico à sua formulação inicial, sem qualquer decomposição. E é quanto a esta falta de 

decomposição que veio um concorrente invocar a violação de diversos princípios, consagrados 
em preceitos legais, nomeadamente os artigos 7º, n.º 1 e 8º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99. 
 
Deve atender-se que na acta de esclarecimentos de 13 de Junho passado foi referido que «O 

factor mérito técnico, que integra o critério de adjudicação determinado pela entidade 

adjudicante, é classificado de acordo com o quadro constante da acta de definição da 

ponderação dos elementos que interferem na aplicação do critério de adjudicação. Nesse factor 

será avaliado, como decorre da sua própria natureza, a solução técnica proposta por cada um 

dos concorrentes para a execução do objecto do contrato, tendo em conta os elementos que 

instruírem as respectivas propostas».    
 
Ainda assim e atenta esta nova formatação jurisprudencial parece não ter ficado 

suficientemente clara a decomposição daquele factor do critério de adjudicação, situação 

susceptível de afectar a regularidade e legalidade do procedimento pré-contratual. Resultado 
que se pretende, como é óbvio, evitar. 
 
Além do mais deve sublinhar-se que esta entidade adjudicante se tem pautado por uma postura 
de transparência, boa fé, clareza e respeito pelos direitos dos concorrentes. Perante este 

comportamento próprio, não pode a entidade adjudicante deixar de registar que outros não 

adoptem condutas compatíveis com aqueles valores, que deveriam ser observados por todos os 

interessados. 
 
Verificando-se que existe uma dúvida razoável quanto à legalidade da decomposição do factor 

mérito técnico do critério de adjudicação aprovado, tendo em linha de conta diversa 
jurisprudência dos tribunais administrativos, não pode esta Câmara Municipal deixar de 

coadunar a sua actuação em função dela. Não sem sublinhar que aqueles que detectaram tal 

situação não tenham apresentado o seu requerimento em momento subsequente ao seu 
conhecimento. A doutrina tem enunciado, com clareza, que a boa fé vincula todos os 

intervenientes, incluindo nestes também os diversos interessados, o que se encontra plasmado 

no artigo 6º A, do Código de Procedimento Administrativo. 
 
Tendo a entidade adjudicante tomado nota das situações antes enumeradas não pode deixar de 

adoptar todas as medidas que se revelem adequadas ao seu suprimento, de modo a que em 
relação aos respectivos procedimentos pré-contratuais e ao júri não possam ser lançadas 

quaisquer suspeições ou dúvidas.  
 
A Câmara Municipal, enquanto entidade competente para autorizar a despesa, pode anular o 

procedimento quando por circunstância imprevisível, seja necessário alterar os elementos 
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fundamentais dos documentos que servem de base ao procedimento e quando outras razões 

supervenientes e de manifesto interesse público o justifiquem (artigo 58º, n.º 1, alíneas a) e b), 

do Decreto-Lei n.º 197/99). 
 
Na hipótese em análise verifica-se a admissibilidade de anulação do procedimento com base na 
aplicação conjugada daquelas duas alíneas. 
 
Considerando que já não é possível, no âmbito do procedimento em curso, proceder às 

alterações convenientes, por as propostas já terem sido entregues, ainda que não abertas. Não 

resta outra alternativa que não seja anular aquele procedimento e iniciar novos procedimentos 

que reunam dois pressupostos: em primeiro lugar, que não apresentem quaisquer desvios em 

relação aos princípios que regem as aquisições de bens e serviços, em função das formulações 

que sobre eles � e em seu complemento � têm sido efectuadas pelos tribunais administrativos, 

em segundo lugar, que seja assegurado o regular fornecimento de refeições escolares durante o 

ano lectivo 2007/2008. 
 
Para alcançar este último desiderato será necessário adoptar diversas medidas, sendo em 
relação a qualquer delas assegurada a maior concorrência e participação possível de todos os 

interessados.  
 
A presente decisão de anulação do concurso público identificado assume carácter urgente, na 

medida em que não sendo possível concluir o procedimento em causa, importa iniciar � de 
imediato � novo procedimento concorrencial que assegure o fornecimento das refeições nas 

cantinas escolares no início do ano lectivo de 2007/2008, sendo escusado acentuar a plêiade de 

prejuízos que decorreriam da sua omissão, aí se incluindo aqueles que recairiam sobre os 

alunos e as suas famílias. 
 
Assim e com os fundamentos expostos, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o 

artigo 58º, n.º 1, alíneas a) e b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, anular o 

concurso público n.º 58/07, relativo à confecção e fornecimento de refeições nas cantinas 

escolares, por violação dos artigos 87º, n.º 1, 88º, n.ºs 1 e 2, 14º, n.º 1, 7º, n.º 1 e 8º, n.º 1, 

todos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 

Mais delibera publicitar a presente decisão de anulação nos mesmos termos em que foi 

publicitada a sua abertura e notificar todos os concorrentes que apresentaram propostas, 

nos termos do artigo 58º, n.ºs 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.      
 

 

2 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE � 17 DE SETEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

 

1011 - Na sequência da deliberação camarária antecedente em que foi anulado o concurso 

público n.º 58/07, torna-se necessário realizar o procedimento pré-contratual que, assegurando 
a maior concorrência possível, garanta o início do fornecimento das refeições escolares em 17 

de Setembro de 2007. Nesta data não é possível, por razões respeitantes aos prazos legais, 
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adoptar o procedimento que assegure o fornecimento de refeições para a totalidade do ano 

lectivo, o que implicará a futura realização de um novo concurso público.  
 
Presente informação n.º 28/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, datada de 

30/03/2007, onde se fundamenta a necessidade de assegurar a confecção e fornecimento de 

refeições destinadas a alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da 

Marinha Grande no ano lectivo 2007/2008, a partir do dia 17 de Setembro de 2007. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
Considerando os elementos supra indicados, a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e determina a abertura de concurso público para a prestação do 

serviço de confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da 

Marinha Grande, no período de 17 de Setembro a 21 de Dezembro de 2007, e aprovar o 

programa de concurso e o caderno de encargos � cláusulas jurídicas e cláusulas técnicas, 

nos termos dos artigos 18º, n.º 1, alínea b), 78º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, 79º, n.º 1 e 80º, n.º 1, 

todos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas 

d) e q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 
 

Mais delibera designar como júri para conduzir o procedimento os seguintes membros: 
 

Efectivos: 

 

-   Dr. Miguel Crespo, Presidente; 

-   Dr.ª Sandra Paiva, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

-   Dr. Paulo Gonçalves, vogal. 
 

Suplentes: 

 

- Dr.ª Maria José Andrade 

- Dr.ª Sara Coelho 
 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, é delegada no 

júri a competência para a realização da audiência prévia. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1012 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 
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Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 16,50 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Elisabete Marcelino Moniz, Assistente 

Administrativa, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Assistente Administrativa 

 
 
 

 

 


