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 EDUCAÇÃO E AUTARQUIAS LOCAIS

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
e Município do Seixal

Contrato n.º 656/2018

Contrato -programa relativo ao financiamento do Programa
de Generalização do Fornecimento de Refeições

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Ano letivo de 2016 -2017
Considerando que a Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares 

sucede, nas atribuições, às Direções Regionais de Educação, conforme 
disposto na alínea c) do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 266 -F/2012, de 
31 de dezembro, procedeu -se à atualização do primeiro outorgante do 
contrato -programa.

O Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de Genera-
lização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, publicado em anexo ao Despacho n.º 8452 -A/2015 
de 31 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 148 de 
31 de julho, prevê a atualização anual do valor da comparticipação do 
Ministério da Educação, no n.º 2 do seu artigo 4.º, estabelecendo -se a 
adenda seguinte.

Adenda
Entre:
Primeiro Outorgante: Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

com o número de identificação de pessoa coletiva n.º 600086020, repre-
sentada por Maria Manuela Faria, Diretora -Geral Dos Estabelecimentos 
Escolares, adiante designado como primeiro outorgante; e

Segundo Outorgante: Município de Seixal com o número de pessoa co-
letiva n.º 506173968 representado por Joaquim Cesário Cardador dos San-
tos, Presidente da Câmara, adiante designado como segundo outorgante;

é celebrada a presente adenda ao Contrato do Programa de Generaliza-
ção do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, que se rege pelo disposto no Regulamento de acesso ao 
financiamento deste Programa, aprovado pelo Despacho n.º 22 251/2005, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 205, de 25 de outubro, 
bem como pelo artigo 5.º do Despacho n.º 8452 -A/2015 de 31 de julho, 
publicado no Diário da República n.º 148, de 31 de julho, sendo atualizado 
pela cláusula seguinte.

Cláusula primeira
A cláusula 3.ª do contrato -programa, no contexto do ano letivo 

2016/2017, passa a ter a seguinte redação:

«Comparticipação financeira
1 — O primeiro outorgante compromete -se a prestar apoio finan-

ceiro ao segundo outorgante através duma comparticipação corres-
pondente a 50 % do valor da refeição abatido do preço a pagar pelo 
aluno de acordo com a legislação em vigor, no valor de 0.36 euros por 
aluno, num universo previsto de 4481 alunos abrangidos, prevendo -se 
o valor máximo de financiamento de 290368.8 euros.

2 — O segundo outorgante compromete -se a registar trimestral-
mente na aplicação informática disponibilizada pelo primeiro outor-
gante o número de refeições efetivamente servidas, por escola e por 
escalão, que servirá de base ao cálculo da comparticipação efetiva.

3 — A transferência da verba referida na cláusula anterior efetua-
-se conforme estabelecido na 4.ª cláusula do Contrato Programa, em 
3 prestações, sendo calculado o valor da 1.ª e da 2.ª por estimativa 
do número de refeições servidas e calculado o valor da 3.ª prestação 
a partir da comparticipação por refeição inerente ao número total de 
refeições servidas no ano letivo, abatido dos valores transferidos nas 
prestações anteriores.»

Cláusula segunda
Execução financeira

O primeiro outorgante, procedeu à transferência (pagamento) de 
248591.88 euros (duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e noventa 
e um euros e oitenta e oito cêntimos), relativo à comparticipação de 
690533 refeições servidas durante o ano letivo 2016/2017.

31 de janeiro de 2018. — Pelo Primeiro Outorgante, a Diretora -Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, Maria Manuela Faria. — Pelo Segundo 
Outorgante, o Presidente da Câmara Municipal de Seixal, Joaquim 
Cesário Cardador dos Santos.

311606711 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinete da Secretária de Estado 
da Segurança Social

Despacho n.º 8656/2018
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para substituir o 
chefe do gabinete, nas suas ausências e impedimentos, a adjunta do 
meu gabinete, mestre Elsa Marlene da Costa Castro.

2 — É revogado o n.º 3 do Despacho n.º 2886/2016, de 16 de fe-
vereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 39, de 25 de 
fevereiro de 2016.

3 — O presente despacho produz efeitos a 20 de agosto de 2018.
3 de setembro de 2018. — A Secretária de Estado da Segurança Social, 

Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
311628039 

 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 12949/2018
Por despacho de 08 -03 -2018, de S. E. a Secretária de Estado da Saúde, 

com parecer favorável de S. E. a Secretária de Estado da Administração e 
do Emprego Público, por Despacho n.º 361/2018 -SEAEP, de 17 -04 -2018, 
foi autorizada a consolidação da cedência de interesse público da assis-
tente técnica Sandra Maria Rodrigues Nogueira Mendes, posicionada 
entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de assistente 
técnico, nível remuneratório entre o 5 e o 7 da Tabela Remuneratória 
Única, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., no 
mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal In-
terior Norte desta ARS, ao abrigo do disposto no artigo 99.º da LTFP, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com 
o artigo 45.º, n.º 2 da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

21 de agosto de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311607157 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 12950/2018
Nos termos previstos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do 

artigo 99.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), apro-
vada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, faz -se público que a Lic. Dina 
Maria de Carvalho dos Santos, consolidou a sua mobilidade na carreira e 
categoria de Técnica Superior nesta Inspeção-Geral, passando a integrar 
o seu mapa de pessoal, com efeitos a 1 de agosto de 2018.

27 -08 -2018. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
311614163 

 Louvor n.º 342/2018
No termo da comissão de serviço da Lic. Maria do Rosário Raposo, 

que no período de 2013 a 2018 exerceu funções como Subinspetora-
-geral da Inspeção -Geral das Atividades em Saúde, expresso público 
louvor pela competência evidenciada na forma como exerceu as 
suas funções, em particular no período compreendido entre 2015 
e 2018, em que assegurou de forma rigorosa e determinada, com 
empenho e espírito de missão as funções que lhe foram cometidas, 
designadamente, no domínio da atividade inspetiva da IGAS, super-
visionando as ações de Auditoria e, no domínio da gestão de recursos, 
planeando, elaborando e executando o orçamento anual, assegurando 
as condições necessárias ao bom exercício do controlo financeiro e 
orçamental da IGAS.

Por todo o seu trabalho e apoio pessoal e institucional, por ser verdade 
e de inteira justiça este reconhecimento, é com agrado que aqui manifesto 
o meu público louvor.

14 -08 -2018. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
311614447 


