
 

 

 

 

ANO LETIVO 2012/2013 

 

 

Considerando o disposto no Despacho nº 22 51/2005 do Ministério da 

Educação e no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares, vai a Câmara Municipal do Cartaxo iniciar o 

fornecimento de refeições escolares nas escolas básicas de 1º ciclo da 

freguesia do Cartaxo. 

 

As presentes normas têm por objetivo clarificar as principais questões 

relativas à organização e funcionamento dos serviços de refeições dos 

estabelecimentos de 1º ciclo do ensino básico da rede pública da 

freguesia do Cartaxo, procurando contribuir para uma melhor definição 

das competências de cada um dos intervenientes no processo – 

Agrupamentos de Escolas e Encarregados de Educação dos alunos – e 

das regras procedimentais específicas da realidade da freguesia.  

 

Cláusula 1.ª 

Competências 

É da competência da Câmara Municipal do Cartaxo, assegurar as 

condições necessárias para o fornecimento de refeições aos alunos que 

frequentam os estabelecimentos de 1º ciclo do ensino básico. 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS 

DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DA 

FREGUESIA DO CARTAXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cláusula 2.ª 

Locais de Fornecimento das Refeições 

As refeições serão fornecidas aos alunos nos locais a seguir indicados: 

_ Escola Básica nº1 do Cartaxo – nas instalações do Jardim de 

Infância do Cartaxo (com transporte gratuito assegurado pelo JIC) 

_ Escola Básica nº 2 do Cartaxo – Nas instalações da escola 

_ Escola Básica nº 3 do Cartaxo – Nas instalações da escola 

Cláusula 3.ª 

Pagamento das comparticipações familiares nos serviços 

 de  fornecimento de refeições (almoços) 

O preço unitário de cada refeição (almoço) é anualmente definido 

através de despacho do Ministério da Educação. No ano lectivo de 

2010/2011 o preço unitário por refeição é 1,46 €; 

Relativamente aos escalões de apoio: 

- Alunos com escalão A – não pagam; 

- Alunos com escalão B – pagam metade (50%) do preço unitário de 

refeição.  

 

Os valores das comparticipações familiares no custo do serviço de 

alimentação deverão ser pagos pelos encarregados de educação na 

Câmara Municipal, ou através de multibanco, até ao dia 10 de cada 

mês (por exemplo, se vai usufruir deste serviço no mês de Outubro, 

deverá pagar até ao dia 10 de Outubro todas as refeições 

correspondentes a este mês e assim sucessivamente) com exceção do 

valor do mês de Setembro e Junho: 

O valor respeitante às refeições fornecidas no mês de Setembro será 

incluído na factura do mês de Outubro. 

A fatura do mês de Junho, referente às refeições fornecidas em Junho, 

será enviada no início do mês de Julho.  



 

 

Cláusula 4.ª 

Comparticipações familiares nos serviços 

 de  fornecimento de refeições (almoços) 

Considerando que todas as refeições produzidas terão de ser pagas, que 

o valor pago por cada Encarregado de Educação não corresponde ao 

valor real de cada refeição e apelando também à consciência cívica de 

cada encarregado de educação no sentido de minimizar o desperdício 

alimentar, solicita-se que comuniquem à respetiva escola, no dia útil 

anterior e até às 15 horas, que prescindem do serviço para o dia útil 

seguinte. Sempre que a desistência se prolongue por diversos dias devem 

os encarregados de educação informar a escola do reinício deste serviço 

por forma a ser garantida a refeição ao aluno. 

 

Uma vez que o encarregado de educação já pagou no início do mês a 

totalidade das refeições (desse mesmo mês), no mês seguinte será feito o 

acerto à mensalidade deduzindo o valor das respetivas refeições em que 

foi comunicada a ausência. (Por exemplo, um encarregado de 

educação que durante o mês de Outubro avise que prescinde do serviço 

durante 5 dias, terá uma dedução correspondente a este valor no 

pagamento do mês de Novembro).  

 

Em caso de não haver aulas por motivo de greve, não haverá nesse dia 

fornecimento de almoço aos alunos, não havendo possibilidade de 

cancelar as refeições no dia anterior, essa refeição que foi efetuada terá 

de ser paga pelo encarregado de educação. 

Cláusula 5.ª 

Incumprimento do pagamento das comparticipações familiares 

nos  serviços de fornecimento de refeições (almoços) 



 

 

O não pagamento do valor da comparticipação familiar no serviço de 

fornecimento de refeições num determinado mês, implica a suspensão 

da frequência do serviço a partir do dia 1 do mês seguinte e até à 

regularização do referido pagamento.  

 

Cláusula 6.ª 

Comunicação de Desistências 

 

A desistência de frequência do serviço de fornecimento de refeições, 

só será válida depois de comunicada por escrito, pelo encarregado de 

educação, à Secção de Educação da Câmara Municipal do Cartaxo. 

 

Essa comunicação poderá ser feita através de um formulário próprio 

disponibilizado pela Secção de Educação ou para o email: 

ensino@cm-cartaxo.pt. 

Cláusula 7.ª 

Casos Omissos 

Os casos omissos no presente documento serão analisados pela 

Câmara Municipal do Cartaxo. 

 

 


