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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 — 748 alunos × € 262.50, no montante de 196.350 €

Valor total da comparticipação: € 196.350 — Cento e noventa e seis 
mil, trezentos e cinquenta euros.

Cláusula 5.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

1 — O valor da comparticipação financeira será processado trimes-
tralmente no início de cada trimestre, em três tranches de valor corres-
pondente a um terço do valor total da referida comparticipação.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o pagamento da última tran-
che fica condicionado à prévia avaliação pelo primeiro outorgante do 
cumprimento pela entidade promotora das obrigações a que se refere 
a cláusula 7.ª

3 — No pagamento da última tranche será efetuado o acerto financeiro 
relativo ao número efetivo de alunos a frequentar o Programa, abatido 
dos valores atribuídos nas 1.ª e 2.ª tranches.

Cláusula 6.ª
Obrigações do 1.º outorgante

São obrigações do 1.º outorgante:
a) Prestar o apoio financeiro necessário ao desenvolvimento das 

atividades contratadas;
b) Avaliar a qualidade de execução dos serviços prestados;
c) Verificar e supervisionar as condições necessárias ao funcionamento 

das atividades de enriquecimento curricular, sem prejuízo dos deveres 
e responsabilidades que cabem às entidades promotoras.

Cláusula 7.ª
Obrigações do 2.º outorgante

Constituem obrigações do segundo outorgante:
a) Garantir a afetação das verbas atribuídas a título de compartici-

pação financeira às finalidades enunciadas na cláusula 2.ª do presente 
contrato;

b) Assegurar a boa prestação das atividades apoiadas nos termos do 
presente contrato -programa bem como garantir as adequadas condições 
de funcionamento e segurança das instalações;

c) Prestar ao primeiro outorgante todas as informações que este con-
sidere necessárias à avaliação da qualidade de execução dos serviços e 
à adequada verificação e supervisão das condições de funcionamento 
das atividades apoiadas.

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 Lagoa, o Presidente, José Inácio 
Marques Eduardo.

206526481 

 Contrato n.º 668/2012

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 Re-
gional de Educação, designada por Primeiro outorgante e o Município 
de Lagoa, representado por José Inácio Marques, na qualidade de seu 
Presidente, 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
Objecto

1 — O presente contrato tem por objeto a promoção, pelo segundo ou-
torgante, 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 dos estabelecimentos pú-
blicos onde seja ministrado o 1.º ciclo do ensino básico.

2 — As atividades inerentes à prestação do serviço referido no número 
anterior abrangem o seguinte número de alunos, afetos aos Agrupamentos 
de Escolas do concelho de Lagoa — 725 alunos.

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

O primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro ao 
segundo outorgante, na modalidade de comparticipação financeira calcu-
lada 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 — 725 Alunos × € 262,5, no montante de 190 312,50 €.

Valor total da comparticipação: € 190.312,50 — Cento e noventa mil, 
trezentos e doze euros e cinquenta cêntimos.

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 Algarve, 
o Diretor Regional de Educação, Alberto Augusto Rodrigues de Almeida. — 
Pelo Município de Lagoa, o Presidente, José Inácio Marques Eduardo.

206526538 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E MUNICÍPIO 
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Contrato n.º 669/2012

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 Vila Real de Santo António, pes-
soa coletiva n.º 506833224 representada por Luís Filipe Soromenho 




