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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO CORVO, REALIZADA DIA 10-08-2018  

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito reuniu 

Extraordinariamente a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo no auditório dos Paços do 

Município. Presidiu ao ato o Presidente da Mesa, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto, o qual 

deu aberta a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------  

Ponto 1 - Abertura de um novo procedimento para o fornecimento das Refeições 

Escolares para o ano letivo 2018/2019 ---------------------------------------------------------  

Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

começou por saudar o Senhor Presidente da Câmara, António Miguel Costa Baptista, os 

Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, deu por iniciados os 

trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de Trabalhos. Esclareceu que as reuniões 

extraordinárias são peculiares pois não têm o Período de Antes da Ordem do Dia e têm apenas 

um ponto de discussão, o que tinha sido inscrito na Ordem de Trabalhos, tem ainda a 

particularidade de, uma vez solicitada pelo Senhor Presidente da Câmara o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal não pode recusar a sua realização. Disse ainda que esperava que a 

reunião fosse ao encontro daquilo que a Câmara pretendia e desejava uma vez que o que 

estava em causa era um assunto importante para o Município.---------------------------------------- 

Ponto 1 - Abertura de um novo procedimento para o fornecimento das Refeições 

Escolares para o ano letivo 2018/2019 ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de 

Câmara que que depois de saudar todos os presentes, iniciou a sua intervenção informando 

que a realização daquela Assembleia Municipal extraordinária resultou da necessidade de 

deliberação por parte da Assembleia Municipal no que toca ao procedimento do concurso para 

fornecimento das refeições escolares. Comunicou que o processo foi lançado ao abrigo do 

“Acordo Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra”, tendo o mesmo ficado 

deserto, por motivo das entidades concorrentes não terem apresentado preço que respeitasse 

as condições do concurso relativamente ao seu valor base, apesar de terem sido seguidos 

todos os procedimentos legais. Informou que neste contexto, foi submetido a deliberação de 

Câmara, tendo sido aprovado a abertura de um novo procedimento, mas como já havia dito, o 

mesmo carecia de autorização prévia por parte da Assembleia Municipal relativo ao 

compromisso plurianual que está em causa nesse procedimento e que eram superiores aos 
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valores anteriores. Disse que para o ano de 2018 o valor previsto era de 66.299,10 euros e 

para 2019, 104.168,40 euros, logo o que estava em causa era a Assembleia Municipal, se assim 

o entendesse, dignar-se aprovar aquela autorização prévia para que se pudesse de imediato 

dar continuidade aquele procedimento comercial, uma vez que, sem essa autorização, o 

executivo nada poderia fazer. O Senhor Presidente terminou a sua intervenção referindo o 

fato de se encontrar presente na reunião a Exma. Senhora Dr.ª Marilene Rodrigues para o caso 

de haver necessidade da prestação de esclarecimentos de ordem técnica. -------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Silva, que 

depois de cumprimentar todos os presentes solicitou esclarecimentos acerca do serviço de 

refeições escolares. Disse que as refeições escolares estão a ser servidas em condições 

miseráveis e sendo a Câmara responsável por este serviço, não teria possibilidades de 

fiscalizar aquelas refeições, ou os vereadores, ou os deputados municipais nas horas das 

refeições das escolas para se verificar se as crianças estariam a receber as refeições em 

quantidade e qualidade. Disse que o que estava a acontecer era uma vergonha pois achavam 

que as crianças estavam a ser alimentadas como deviam e isso não estava a acontecer. 

Solicitou pois, por isso, ao Senhor Presidente da Câmara, que alguém fosse de forma 

esporádica às escolas verificar a qualidade das mesmas. -----------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama, 

que depois de cumprimentar todos os presentes e começou por dizer que a Bancada do 

Partido Socialista votava a favor mas no entanto solicitava à Exma. Sr.ª Dr.ª Marilene 

Rodrigues que prestasse alguns esclarecimentos do procedimento para que todas as dúvidas 

sobre o mesmo se pudessem esclarecer. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Mário Sol, que 

depois de cumprimentar todos os presentes referiu que mediante a análise dos documentos e 

porque a alimentação das crianças era uma questão de valor e apesar do atraso no processo a 

sua bancada iria apoiar e votar positivamente a decisão. ----------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Alexandre, 

que depois de cumprimentar todos os presentes começou por dizer que gostaria de esclarecer 

uma intervenção feita anteriormente por um colega deputado. Começou por dizer que no ano 

letivo transato, embora tivessem ocorrido duas situações graves relacionadas com 

alimentação, o mesmo não aconteceu no ano letivo em curso uma vez que o próprio havia 

feito fiscalização ao serviço e quer em termos de quantidade, quer em qualidade, era muito 

boa fazendo votos que no ano letivo a iniciar em setembro a alimentação fosse à semelhança 

do ano em curso.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal cumprimentou novamente todos os 

presentes e começou por dizer que aquele era um processo burocrático e administrativo que 

era necessário que a Assembleia Municipal aprovasse, sob pena de ser reprovado não haveria 

refeições escolares para as crianças, essa era a questão. Informou que se efetuou a consulta 

às empresas, procedimento já comum a quase todos os concelhos. Disse que o que estava em 

causa era aprovar um instrumento para que a Câmara Municipal pudesse dar continuidade ao 

processo uma vez que era um assunto muito importante e merecia toda a consideração e 

apoio. Era portanto uma proposta, que na sua opinião, merecia toda a atenção e que deveria 

ser votada positivamente por toda a Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Dr.ª Marilene 

Rodrigues que esclareceu que o procedimento exposto na Assembleia Municipal não se 

prendeu com o fato de ser ou não um concurso público, mas sim um ajuste direto ao abrigo 

do Acordo Quadro. Informou que o procedimento foi presente porque a Assembleia Municipal 

aprova todos os anos uma autorização genérica, com o valor máximo que a Câmara pode 

contratar, e no caso em apreço é de 99 mil euros e no ano 2019 como iria ultrapassar o valor, 

carecia de aprovação da Assembleia Municipal, ou seja, para autorização do compromisso 

plurianual porque sendo um procedimento de ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro que a 

CIM estabelece onde todas as empresas apresentam os valores mais vantajosos para as 

refeições. Disse que no caso tinha havido duas entidades que não respeitaram os valores, e 

embora o processo já tivesse sido apresentado no mês de junho, com antecedência, para que 

pudesse correr normalmente, essas duas entidades não respeitaram os valores e por isso iriam 

ser excluídas do Acordo Quadro por tal motivo uma vez que as entidades são obrigadas a 

respeitar ou até apresentar preços mais vantajosos ainda. Disse que por aquele motivo o valor 

que o município havia previsto excedeu, uma vez que havia sido estipulado o valor para cada 

ano, 2018 e 2019, com base no Acordo Quadro que não tinha sido respeitado pelas entidades. 

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que esclareceu algumas questões levantadas. A primeira era realçar o fato de em 

todo aquele processo não ter sido cometido qualquer falha ou erro pelos serviços, tudo havia 

sido realizado atempadamente, dentro das regras, cumprindo escrupulosamente todos os 

preceitos legais. Foram as empresas que não cumpriram o respeitado nas condições do Acordo 

Quadro, a que normalmente os municípios aderem por ser muito vantajoso em termos de 

relação qualidade/preço. A outra questão prendia-se com a qualidade das refeições. Disse 

que as notícias sobre alimentação escolar que tinham vindo a público não se poderiam 

generalizar e não diziam respeito ao concelho de Miranda do Corvo, e lembrou a intervenção 

do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova em que mencionou que o nível de 
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reclamações em relação á quantidade/qualidade da comida do ano escolar era residual ou 

nula mesmo, logo, tinha havido uma melhoria substancial com a adoção daquele 

procedimento desde o último ano. Disse ainda que, tendo como objetivo melhorar a 

fiscalização das refeições escolares, o município tinha já um protocolo aprovado e em vias de 

ser assinado com a ASAE, que iria fazer esse trabalho de acompanhamento da qualidade ao 

longo do ano letivo. Terminou dizendo que a Câmara Municipal sempre se pautava por uma 

preocupação enorme das políticas na área social com particular destaque para a educação e 

que se tinha vindo a fazer um trabalho extraordinário, pois sendo a educação um dos pilares 

do desenvolvimento da sociedade e a alimentação escolar importantíssima, o município 

queria continuar envolvido nesse trabalho. ----------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 1 - Abertura de um novo 

procedimento para o fornecimento das Refeições Escolares para o ano letivo 2018/2019 / 

Autorização prévia da Assembleia Municipal de compromisso plurianual – refeições escolares. 

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo dezoito horas e cinquenta minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 
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_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

2.º Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º António Salgueiro dos Santos) 

 

 


