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Cláusula 8.ª
Acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução das atividades apoiadas nos 
termos do presente contrato cabe ao primeiro outorgante, reservando -se este o 
direito de, por si ou por terceiro que entenda designar, exercer os necessários 
poderes de fiscalização.

Cláusula 9.ª
Deveres de cooperação

Os outorgantes no presente contrato e os agrupamentos de escolas 
obrigam -se a respeitar os deveres de boa cooperação entre si, bem como 
com outras instituições e organismos envolvidos na concretização do 
Programa, em vista da eficiência e eficácia da respetiva execução.

Cláusula 10.ª
Revisão do contrato -programa

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por 
livre acordo das partes, celebrado na forma escrita.

Cláusula 11.ª
Incumprimento e resolução do contrato

1 — O incumprimento por parte do segundo outorgante do disposto 
na cláusula 7.ª do presente contrato -programa, confere ao primeiro 
outorgante o direito de resolução do contrato.

2 — A resolução do contrato nos termos do número anterior implica a 
restituição das quantias correspondentes às comparticipações financeiras 
não utilizadas ou indevidamente utilizadas, obrigando -se o segundo 
outorgante a repor, no prazo máximo de 60 dias a contar da data da 
notificação do exercício do direito de resolução, à ordem do primeiro 
outorgante, as importâncias em causa, acrescidas de juros à taxa legal.

Cláusula 12.ª
Vigência e denúncia

1 — O presente contrato vigora no ano letivo de 2011/12, iniciando a 
sua vigência na data da sua assinatura e reportando o início da produção 
dos seus efeitos à data de início das atividades letivas.

2 — O presente contrato -programa pode ser objeto de denúncia me-
diante comunicação em contrário de qualquer das partes outorgantes ao 
outro outorgante, notificada com a antecedência mínima de noventa dias.

Celebrado aos oito dias do mês de setembro de dois mil e onze, 
contendo quatro páginas de dois exemplares, ficando um exemplar na 
posse de cada um dos outorgantes.

8 de setembro de 2011. — Pela Direção Regional de Educação do 
Algarve, o Diretor Regional de Educação, Alberto Augusto Rodrigues 
de Almeida. — Pelo Município de Castro Marim, o Presidente, José 
Fernandes Estevens.

206526432 

 Contrato n.º 666/2012
Adenda ao Contrato-Programa das Atividades

de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico
Entre a Direção Regional de Educação do Algarve, representada por 

Alberto Augusto Rodrigues de Almeida, na qualidade de Diretor Regional 
de Educação, designada por Primeiro outorgante e o Município de Castro 
Marim, representado por José Fernandes Estevens, na qualidade de seu Pre-
sidente, adiante designado por Segundo outorgante, acordam em celebrar o 
presente aditamento ao contrato programa, pelo qual procedem à alteração do 
ponto 2 da cláusula 2.ª e da cláusula 4.ª, que passarão a ter a seguinte redação:

Cláusula 2.ª
Objeto

1 — O presente contrato tem por objeto a promoção, pelo segundo 
outorgante, de atividades de enriquecimento curricular definidas de 
acordo com o disposto no Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), de 15-
05-2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 26 de 
maio, na redação que lhe foi dada pelo Despacho n.º 8683/2011, de 16 
de junho, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 122, de 28 
de junho de 2011, ao longo do ano letivo de 2011/2012, em regime de 
complemento educativo, de frequência gratuita, aos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico do agrupamento de escolas de Castro Marim.

2 — As atividades inerentes à prestação do serviço referido no número 
anterior abrangem 234 alunos.

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

O primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro 
ao segundo outorgante, na modalidade de comparticipação financeira 

calculada em função do critério do custo anual por aluno, nos seguintes 
termos:

a) Ensino do inglês, ensino da música e atividade física e despor-
tiva — 234 Alunos x € 262.5, no montante de 61.425 €

Valor total da comparticipação: € 61.425 — Sessenta e um mil, qua-
trocentos e vinte e cinco euros.

Aos vinte cinco dias do mês de maio de dois mil e doze, contendo 
uma página de dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada 
um dos outorgantes.

25 de maio de 2012. — Pela Direção Regional de Educação do Al-
garve, o Diretor Regional de Educação, Alberto Augusto Rodrigues 
de Almeida. — Pelo Município de Castro Marim, o Presidente, José 
Fernandes Estevens.

206526521 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
E MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Contrato n.º 667/2012

Contrato -programa — Programa das atividades de enriquecimento 
curricular no 1.º ciclo do ensino básico

Entre:
Primeiro outorgante: Direção Regional de Educação do Algarve, repre-

sentada por Alberto Augusto Rodrigues de Almeida, adiante designado 
como primeiro outorgante; e

Segundo outorgante: Município de Lagoa, pessoa coletiva 
n.º 506804240 representada por José Inácio Marques Eduardo na qua-
lidade de Presidente, adiante designado como segundo outorgante;

é celebrado o presente contrato -programa, ao abrigo do disposto no 
Regulamento de acesso ao financiamento do programa das atividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, anexo ao 
Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), de 15 -05 -2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 100, de 26 de maio, na redação que lhe foi 
dada pelo Despacho n.º 8683/2011, de 16 de junho, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 122, de 28 de junho de 2011, o qual se rege 
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato -programa

O presente contrato -programa tem por objeto regulamentar as relações 
entre as partes outorgantes em matéria de concessão, afetação e controlo 
da aplicação dos apoios financeiros a atribuir no âmbito do programa das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, 
adiante designado Programa.

Cláusula 2.ª
Finalidade dos apoios financeiros

1 — Os apoios financeiros a conceder, sob a forma de comparticipação 
financeira, nos termos do presente contrato -programa, destinam -se a 
apoiar a promoção de atividades de enriquecimento curricular definidas 
de acordo com o disposto no Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), de 26 
de maio, na redação que lhe foi dada pelo Despacho n.º 8683/2011, de 16 
de junho, e ao abrigo do estabelecido na alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro.

2 — As atividades de enriquecimento curricular a que se refere o 
número anterior abrangem o número de alunos afetos aos Agrupamentos 
de Escolas do concelho de Lagoa — 748 alunos.

Cláusula 3.ª
Estabelecimento de parcerias

O acesso ao apoio financeiro a conceder por via do presente contrato 
pressupõe a prévia constituição de parcerias entre a entidade promo-
tora outorgante e os agrupamentos de escolas envolvidos, em termos 
e condições que constam do acordo de colaboração celebrado entre 
os interessados, ao abrigo do ponto 15 do Despacho n.º 14460/2008 
(2.ª série), de 26 de maio, na redação que lhe foi dada pelo Despacho 
n.º 8683/2011, de 16 de junho.

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

O primeiro outorgante compromete -se a prestar apoio financeiro 
ao segundo outorgante, na modalidade de comparticipação financeira 




