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---------~Aos caiorze dias do més de junho do ano de dois mi! e vinte e dois, realizou-se
uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Camara, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Aratijo, Adriano Almeida Ramos,
Antonio Esquivel Gongalves Gomes e Fernando José Dantas da Silva. --------------------------

--------~-Seoretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Fiiipa Dantas Vilela.-~-~
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidents da
Cémara, foi declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -----------------------------—~EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagéo da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------ZERO UM.» DIVERSOS:--------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero um.- Para deiiberagao da Excelentissima Camara Municipal,
presents uma informaoao subscrita pela Técnica Superior da Divisao de Administraoao e
Finangas (DAF), Paula Lima, relacionada com a repartigao de encargos e assungao de
compromissos piurianuais, respeitante ao projeto Cantinas Escolares, para os anos dois

mil e vinte e dois e dois mil e vinte e trés, c_uja fotooopia se encontra insena a folhas sete
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A presente proposta de repartigao de
encargos e assungao de compromisso plurianual prende-se com a necessidade
urgente da Camara Municipal desencadear 0 procedimento de contratagao tendente
a prestagao do servigo de refeigoes escolares para o proximo ano letivo de dois mil
e vinte e dois-dois mil e vinte e trés. Nos termos da informagao dos Servigos
Técnicos de Educagao que serve de base a proposta do citado procedimento, com
a assungéo de novas competéncias no dominio da Educagao ao abrigo do Decreto-

Lei numero vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, com efeitos a
partir de um de abril do corrente ano, o Municipio assumiu a responsabilidade pela
gestao de todas as cantinas e refeitorios Escolares de todos os estabelecimentos
de Educagao e ensino (pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos do Ensino
Basico e Ensino Secundério) que integram a rede piiblica Municipal. Assim, com a
necessidade de garantir as refeigoes Escolares também aos alunos dos segundo e
terceiro ciclos e do Ensino Secundério, 0 nﬁmero do refeigoes a contratar cresceu
substancialmente. Além do mais, em grande parte devido aos oondicionaiismos
gerados pela pandemia COVID-DEZANOVE e, desde fevereiro do corrente ano,
decorrentes da invasao da Ucrénia pela Russia, tem-se assistido ao longo do
presents ano a uma elevada tendéncia inflacionista que tem originado um enorme
aumento dos pregos da energia (eletricidade e combustiveis), de inumeras
matérias-primas e, em particular, dos bens alimentares do primeira necessidade,

com inevitéveis reﬁexos nos pregos das refeigoes Escolares. Tal situagao faz com
que a previsao de encargos a assumir no proximo ano letivo com a gestéo dos
refeitorios e a disponibilizagao das refeigoes nas diferentes Escolas do Concelho
seja substancialmente diferente do que tem sido habitual, seja pelo m'|mero de

refeigoes que é necessério garantir, seja pelo valor a pagar por cada refeigao,
prevendo-se, por isso, um aumento significativo da despesa, que se calcuia poder
ascender a cerca de setecentos e vinte e um mil euros para 0 primeiro periodo do
ano letivo (dois mi! e vinte e dois) e de cerca de um milhao e quatrocentos e
quarenta e um mil euros para os segundo e terceiro periodos (dois mil e vinte e
trés), atingindo um valor estimado global de 2.161.599,60 (dois milhoes, cento e
sessenta e um mi! e quinhentos e noventa e nove euros e sessenta céntimos) aos
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quais acrescera 0 vaior do IVA a taxa legal em vigor. Entretanto, a CIM-CAVADO tem
ainda em vigor um Acordo Quadro para 0 fornecimento de refeigoes Escolares (AC
numero zero um barra dois mil e dezoito CC-CIM-CAVADO), ao qual 0 Municipio
pode recorrer, beneficiando de vantagens quer ao nivel dos pregos propostos pelas
entidades vinculadas, quer ao nivel da celeridade procedimental que caractoriza
estas consultas. Tal Acordo Quadro mantém-se apenas em vigor até ao proximo dia
vinte e um de junho, razao pela qual é urgente langar-se 0 presente procedimento
aproveitando as respetivas vantagens, atento, ainda, 0 disposto no artigo duzentos
e cinquenta e cinco, numero quatro, do Codigo dos Contratos Publicos atualmente
em vigor. Ora, 0 Orgamento Municipal em vigor permite, ainda, acomodar a despesa
prevista com este procedimento no corrente ano de dois mil e vinte e dois, e que se
encontra devidamente cabimentada. Porém, torna-se necessario proceder a um
reforgo da verba a disponibilizar para este efeito para o ano de dois mil e vinte e
trés, 0 que implica uma revisao orgamental com uma previsao de repartigao de
encargos e compromissos plurianuais nos termos da informagao da Divisao de
Administragao e Finangas gue serve de base a presente proposta de deliberagao.

Sendo tal competéncia do Orgao Deliberative Municipal, atento o disposto no artigo
vinte e dois do Decreto-Lei numero cento e noventa e sete barra noventa e nove, de
oito do junho, conjugado com o estabelecido nos artigos sexto, niimero um, aiinea
c) da Lei mimero oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e décimo
segundo do Decreto-Lei numero cento e vinte e sete barra dois mii e doze, de vinte
e um de junho, nao é possivel reunir a Assembleia Municipal a tempo de aproveitar
das vantagens constantes do citado Acordo-Quadro. Assim, Tendo em
consideragao que o fim da contratagao constitui uma despesa indispensavel ao
normal funcionamento das Escolas e a prestagao do servigo educativo a
disponibilizar a todas as criangas e alunos que frequentam as Escolas Publicas da
responsabilidade do Municipio no proximo ano letivo de dois mil e vinte e dois—dois
mil e vinte e trés; Tendo em consideragao que é absolutamente indispensavel
garantir que o servigo de refeigoes seja disponibilizado desde o inicio do proximo
ano ietivo, ou seja, a partir de um de setembro de dois mil e vinte e dois; Tendo em
oonsideragéo que foi necessario proceder a um trabalho junto dos Agrupamentos
de Escolas e da Escola Secundéria para ter um conhecimento mais concreto das
necessidades das diferentes Escolas no que concerne as necessidades de
refeigoes escolares; e Constatando-se que, aproveitando 0 Acordo Quadro da CIM
Cavado para o fornecimento de refeigoes escolares (AC numero zero um barra dois
mil e dezoito CC-CIM-CAVADO) atualmente em vigor, 0 Municipio pode aproveitar as
vantagens de um procedimento mais célere e agil e dos pregos para a prestagao do
sewigo a que se encontram vinculadas as entidades cocontratantes por ele
abrangidas (com atualizagao datada de vinte e sete de maio), que ainda poderao ser
meihorados em resultado da consulta prévia a efetuar, tudo sem prejuizo das
normas aplicaveis ao abrigo do Cédigo dos Contratos Piiiblicos, Decreto-Lei
numero dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove do janeiro, na sua redagao
atual, que ja foram devidamente acauteladas no procedimento tendente a sua
ceiebragao; A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a presente
proposta de repartigao de encargos e assungao de compromissos plurianuais,
respeitante ao projeto cantinas escolares para efeitos fornecimento de refeigoes
escolares para os anos dois mii e vinte e dois e dois mil e vinte e trés, nos termos
constantes da informagao prestada pela Técnica Superior da Divisao de
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Administracao e Finangas, que aqui se da por integralmente reproduzida, de modo
a permitir que seja lancado, de imediato, 0 procedimento concursal de
“Fornecimento de Refeicoss Escolares - ano letivo dois mil e vinte e dois-dois mil e
vinte s trés", também presents hojs para dscisao da Camara Municipal.
Reconhecsndo que a compsténcia para autorizar a presents proposta de repartigao
de encargos e compromissos plurianuais pertence ao Orgao Deliberative Municipal,
atento o disposto no artigo vinte e dois do Decreto-Lei numero cento e noventa e
sets barra noventa e nove, ds oito de junho, conjugado com 0 estabelecido nos
artigos sexto, numsro um, alinea c) da Lei numsro oito barra dois mil e doze, de
vinte e um de fevsreiro e décimo segundo do Decreto-Lei numero cento e vinte e
sete barra dois mii e doze, ds vinte s um de junho, prop6e-se que o assunto seja
remetido a proxima reuniao da Assembleia Municipal para, tendo em consideragao
as razées de facto e de direito supra refsridos, ao abrigo do estabelecido no
numsro trés, do artigo cento s sessenta e quatro, do Decreto-Lei numero quatro
barra dois mii e quinze, de sets de janeiro, na sua redagao atual, diploma que
aprova 0 novo Codigo do Procedimento Administrative, deliberar sobre a
necssséria ratificagao da presents deliberagao, autorizando a rspartigao de
encargos e de compromissos plurianuais.---------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para dsliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presents uma informacao subscrita psla Técnica Superior ds Educacao, Silvia Rodriguss,
relacionada com a absitura de procedimento concursal denominado "Fornecimsnto de
Rsfsigoss Escolares — ano letivo dois mil s vinte e dois barra dois mil s vinte e trés” s
respetivos caderno de encargos e convite para apressntacao ds propostas, cujas
fotocopias ss sncontram insertas de folhas oito a cento s catorzs da minuta da presents
ata. DELIBERAQAO: Tendo em considsragao a informagao prestada pela
identificada Técnica Superior ds Educagao, a cujos fundamentos se aders e que
aqui se consideram integralmente reproduzidos, a Camara Municipal dslibera, por
unanimidads, autorizar a abertura procsdimento concursal denominado
“Fornscimento de Refeigoes Escolares — ano letivo dois mil e vinte e dois barra dois
mil s vinte e trés”, através ds consulta prévia ao abrigo do Acordo Quadro de
Fornecimento de Refsigoes Escolares numero zero um barra dois mil e dezoito CC-CIM-Cavado, da Central de Compras da Comunidade lntermunicipal do Cavado,
recorrsndo-se ao seu Lots cinco (Fornecimento e distribuigao agregado de
refeigoes Escolares em regime ds confsgao local e transportadas a quente), nos
termos e para efeitos do disposto no numsro um, do artigo duzentos e cinqusnta s

nove, conjugado com o disposto na alinea b), do numero um, do artigo duzentos e
cinquenta e dois, ambos do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pslo Dscreto~
Lei numero dezoito barra dois mil e oito ds vinte e nove de janeiro, na sua redagao
atual. Mais delibera aprovar 0 Convite, o Cadsrno de Encargos e os respetivos
anexos. Nomeiam-se para Juri do Concurso os seguintes técnicos: Presidents
Adelino Machado; Primeiro Vogal Silvia Rodrigues; Segundo Vogal Rosa Freitas;
Primeiro Vogal Suplente Fatima Sousa e Segundo Vogal Suplente Carmo Ferreira.
Delegam-se todas as competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos no
Jtiri nomeado, sem prsjuizo do disposto na parts final do numero dois, do artigo
sessenta s nove, do Codigo dos Contratos Publicos. Por fim, delibera designar a
Técnica Superior de Educagao Silvia Rodrigues como gestora do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo duzentos e noventa-A, do Codigo dos
Contratos Publicos. Como ato prévio ao langamento do procedimento, proceda-se a
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cabimentacao orgamental da despesa e demais diligéncias contabilisticas e
financeiras aplicaveis.-------------------------------------------------------------------------------------------------Procedsu-se a lsitura da minuta da reuniao do Exscutivo, a qual foi aprovada por
todos os slementos prssentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pela Ssnhora Presidents foi deciarada encerrada a
reuniao eram dez horas s quarenta e cinco minutos, da qual para constar e devidos
efeitos foi lavrada a presents ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que
todas as deliberagoss dela constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos
termos do numero trés do artigo cinqusnta s sets da Lei numero setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imsdiatos. ----------------------------------------E su, Filipa Dantas Vilela, Chefs de Divisao da Qualidade, Atendimento s
Fiscalizacao em regime ds substituicao, a redigi, subscrevi e assino. ---------------------------/

A Presidents da Camera,
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