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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2011
O Programa do Governo na área da saúde integra a pro-

moção da convergência na política de contratualização de 
convenções do Estado, abrangendo prestadores privados e 
sociais, tendo em vista uma maior eficácia na sua gestão 
designadamente ao acentuar a capacidade contratadora 
do Estado.

A necessidade de reforçar a oferta de determinados e 
específicos serviços fornecidos pelo Serviço Nacional de 
Saúde encontra resposta na celebração de contratos de 
aquisição de serviços de saúde, a ser realizados em com-
plementaridade com os serviços e estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde, observando as mesmas regras 
de qualidade e segurança existentes nestes.

A região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo tem registado 
uma elevada procura de prestação de cuidados de saúde.

Assim, através da presente resolução do Conselho de 
Ministros, o Governo autoriza a realização da despesa 
relativa à aquisição de serviços de saúde, o que permite 
aumentar a capacidade de resposta de prestação de cuida-
dos de saúde a utentes da área de abrangência exclusiva 
da região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo. O Governo 
procede igualmente à delegação, no Ministro da Saúde, 
com possibilidade de subdelegação, da competência para 
o procedimento e selecção de entidade ou entidades pres-
tadoras dos serviços referidos.

Assim:
Nos termos das alíneas e) do n.º 1 do artigo 17.º do 

Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e g) do artigo 199.º 
da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Autorizar a realização da despesa relativa à aquisi-
ção de serviços de prestação de cuidados de saúde a doentes 
da área de abrangência exclusiva da região de saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, em complementaridade com os 
serviços e estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde, num montante até 
€ 17 962 451,89.

2 — Delegar, com faculdade de subdelegação, ao abrigo 
do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos e do n.º 1 
do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de Julho, 
no Ministro da Saúde a competência para o procedimento 
e selecção da entidade prestadora dos serviços referidos 
no número anterior, bem como para praticar os actos e 
iniciar os procedimentos necessários à regularização de 
relações contratuais de facto constituídas desde 1 de Ja-
neiro de 2011.

Presidência do Conselho de Ministros, 28 de Julho de 
2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2011
O regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcio-

namento dos apoios no âmbito da acção social escolar 
reveste -se da maior relevância para o Governo, atendendo 
à especial importância que merecem as crianças e jovens 
que frequentam a educação pré -escolar e os ensinos básico 
e secundário.

O Estado Português assegura, através do Ministério da 
Educação e Ciência, por via dos serviços existentes nas 
próprias escolas, o fornecimentos de refeições equilibradas 
em refeitórios escolares segundo princípios dietéticos de 
qualidade e variedade e com observância das normas de 

higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os gé-
neros alimentícios, conforme estatuído nos Regulamentos 
(CE) n.os 178/2002, de 28 de Janeiro, e 852/2004, de 29 de 
Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, contribuindo 
desta forma para a promoção de hábitos alimentares sau-
dáveis, para o desenvolvimento equilibrado da população 
escolar e, bem assim, para o respectivo aumento do sucesso 
escolar.

Considerando que nem todos os estabelecimentos de 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 
possuem os serviços necessários para garantir às crian-
ças e jovens o fornecimento de refeições, o Ministério da 
Educação e Ciência pretende adquirir serviços de forne-
cimento de refeições em refeitórios escolares dos esta-
belecimentos de educação integrados na área geográfica 
da Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), 
da Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), 
da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo  (DRELVT) e da Direcção Regional de Educação do 
Alentejo (DREALE).

A questão da aquisição de serviços de refeições não se 
suscita relativamente à Direcção Regional de Educação 
do Algarve (DREALG) uma vez que os estabelecimentos 
de educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 
aí situados possuem os serviços necessários e adequados 
para garantir o fornecimento de refeições nos termos já 
referidos.

Por sua vez, quanto à DREALE, a questão da aquisição 
de serviços de refeições escolares para os estabelecimentos 
de educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 
aí situados não carece de autorização pelo Conselho de 
Ministros uma vez que o montante em causa se contém na 
competência ministerial legalmente estabelecida.

Assim:
Nos termos das alíneas e) do n.º 1 do artigo 17.º do 

Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e g) do artigo 199.º 
da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Autorizar a realização da despesa com vista ao 
fornecimento de refeições em refeitórios escolares dos es-
tabelecimentos de educação integrados na área geográfica 
da Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), da 
Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) e da 
Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRELVT), no ano lectivo de 2011 -2012, até aos valores 
máximos que se apresentam, aos quais acresce o IVA à 
taxa legal em vigor:

a) € 18 415 890 — DREN;
b) € 12 525 570 — DREC;
c) € 18 163 530 — DRELVT.

2 — Determinar, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 16.º, do artigo 18.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual 
redacção, o recurso a procedimentos pré -contratuais de 
concurso público internacional para a aquisição dos ser-
viços referidos no número anterior.

3 — Delegar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP, 
no Ministro da Educação e Ciência, com a faculdade de 
subdelegação, a competência para a prática de todos os 
actos a realizar no âmbito dos procedimentos referidos 
no número anterior, designadamente a competência para 
aprovar as peças do concurso, designar o júri do concurso, 
proferir o correspondente acto de adjudicação, aprovar 




