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“ O fornecimento de refeições em refeitórios escolares visa 

assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às 

necessidades da população escolar, segundo os princípios 

dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 

definidas pelo Ministério da Educação e com observância das 

normas gerais de higiene alimentar a que estão sujeitos os 

géneros alimentícios” 

 

Nº 1 do artigo 1º do despacho nº 15 459/2001, de 26 de Julho 
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I – Aquisição de Produtos 

 

 No final do ano escolar/início do ano seguinte, os fornecedores são convidados a 

apresentar propostas de fornecimento, de acordo com os critérios previstos no Código de 

Contratação Pública (CCP). 

Depois de cumpridos os prazos é feita uma reunião do Conselho Administrativo a 

fim de selecionar, de entre os candidatos, aqueles que irão fornecer os produtos 

necessários ao funcionamento do refeitório. 

Da reunião é lavrada uma ata justificando as decisões tomadas. 

 

 

II – Gestão de stocks/Serviço de Aprovisionamento 

  

O responsável pelo refeitório deverá entregar nos serviços de administração escolar 

uma relação de necessidades (modelo DEGRE C/1), a submeter à aprovação do Conselho 

Administrativo. 

Na relação de necessidades deverão constar as quantidades dos produtos a adquirir, 

ao serviço a que se destina e o fornecedor. Sempre que possível deverá indicar-se o custo 

aproximado do artigo. 

O pedido de compra deverá ser aprovado pelo conselho administrativo, mediante 

autorização e assinatura. 

Na gestão dos stocks deve-se evitar quantidades desnecessariamente elevadas que 

implicam capital empatado, necessidade de mais espaço de armazenamento e um aumento 
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de probabilidade da inutilização do produto. No entanto, deverá existir um stock mínimo 

de forma a evitar o risco de rutura suscetível de afetar a atividade diária. 

Na gestão das existências devem também ser equacionadas as condições especiais 

de aquisição do produto que podem ser de mais valia a nível financeiro. 

 

 

III – Receção dos Produtos 

 

O responsável pela receção deve solicitar ao transportador a guia de remessa e 

proceder à contagem ou pesagem dos bens. 

Deverá, também, analisar a parte qualitativa do fornecimento, ou seja: 

- Analisar os rótulos dos produtos e avaliar o estado das embalagens de transporte; 

- Verificar as menções obrigatórias dos rótulos (produtos pré-embalados); 

- Manter os rótulos junto ao produto; 

- Observar o estado das embalagens dos produtos que não devem estar rotas, sujas, 

empoladas, com sinais de pragas ou de humidade; 

- Observar as latas de alimentos em conserva que não podem apresentar sinais de 

ferrugem, amolgadelas, estar abertas ou com sinais de pragas; 

- Verificar as temperaturas dos produtos refrigerados, congelados e 

ultracongelados (valores a verificar de acordo com as tabelas afixadas); 

- Observar o estado de limpeza do veículo de transporte; 

- Se os produtos estiverem em conformidade e se houver coincidência entre as 

quantidades e especificações mencionadas na Guia de Remessa, o responsável 

assinará a respetiva Guia; 

- Se os produtos não estiverem conformes devem ser rejeitados e se houver 

discrepâncias entre a Guia de Remessa e o material requisitado deverá ser alertado 

o responsável, para agir em conformidade; 

- Imediatamente após a receção dos produtos, deve ser preenchido pelo 

responsável pela receção o registo de entrada da matéria prima (modelo em anexo); 
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- O responsável procede ao depósito dos produtos no armazém e à atualização de 

existências em armazém; 

- O acesso ao armazém é limitado ao responsável pelo refeitório e ao responsável 

pelo armazém. 

 

 

 

IV - Pagamentos 

 

A conferência da fatura do fornecedor deve incidir sobre dois aspetos distintos: 

- Confirmação de que o fornecedor está a faturar o que foi encomendado, recebido 

e nas condições acordados; 

- A verificação de que os dados e os cálculos da fatura estão aritmeticamente 

corretos. 

Após a conferência a fatura e registada e paga após autorização do Conselho 

Administrativo. 

 

 

V – Procedimentos no Refeitório 

  

Todas as quartas-feiras a responsável pelo refeitório reúne com a cozinheira para 

elaborar a ementa semanal e fazer a relação de necessidades dos produtos. Submete-a à 

autorização de despesa do Presidente do Conselho Administrativo e requisita os respetivos 

produtos. 

No final de cada dia é elaborada a folha de consumo diário, onde constam os 

produtos consumidos e as respetivas quantidades. 

O pessoal do refeitório deverá, diariamente: 

- Fazer o controlo das temperaturas dos frigoríficos, pelo menos à entrada e à saída, 

preenchendo o mapa respetivo (modelo em anexo); 



 

8 

                                                                                      
 

- Cumprir o plano de higienização das instalações e preencher o respetivo mapa 

(modelo em anexo); 

- Utilizando o equipamento para o efeito, o pessoal do refeitório deverá proceder 

ao controlo da qualidade do óleo de fritura e preencher o respetivo mapa (modelo 

em anexo); 

- O acesso à cozinha é limitado ao pessoal devidamente autorizado e equipado. 

 

VI – Regras Básicas do Pessoal do Refeitório 

  

  Além das funções contidas na legislação em vigor e no regulamento interno, os 

assistentes operacionais do refeitório devem cumprir diariamente com o seguinte: 

- Usar o vestuário específico, limpo e asseado, de acordo com as suas funções e o 

respetivo cartão de identificação; 

- Vedar todo o acesso à zona de preparação das refeições a pessoal não autorizado 

e/ou que não esteja rigorosamente equipado; 

- Zelar para que as refeições sejam bem confecionadas, servidas quentes e com 

higiene, não esquecendo o uso de pinças e de luvas; 

- Colaborar com o responsável pelo refeitório no cálculo das quantidades de 

géneros e condimentos necessários à confeção das refeições; 

- Ter uma postura que possa servir de exemplo à boa convivência e respeito entre 

todos os elementos, numa área digna e de respeito, procurando utilizar uma 

linguagem correta e cuidada; 

- Levar os alunos a adotarem um comportamento sério antes e durante as refeições; 

- Tratar com correção os utentes do refeitório; 

- Servir de forma cuidada utilizando os utensílios corretos no manuseamento dos 

alimentos; 

- Gerir bem o tempo para que a preparação, confeção e apresentação das refeições 

se faça calmamente, tornando-as apetecíveis;; 

- Estar totalmente disponível durante o período do serviço das refeições, 

colaborando todos no atendimento dos utentes do refeitório; 
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- Zelar para que, após as refeições, a cozinha seja lavada e desinfetada de modo a 

que todo o equipamento, no dia seguinte, esteja em bom estado de conservação; 

- Manter todos os espaços devidamente limpos e organizados, incluindo armários, 

armazém e outros espaços destinados aos funcionários; 

- Comunicar, de imediato, aos superiores hierárquicos, qualquer anomalia detetada, 

quer nos materiais que utiliza, quer no equipamento de gás ou eletricidade; 

- Cumprir os horários atribuídos ao setor da cozinha 
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