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Decreto-Lei n.º 25/2015, de 2015-02-06 - Ministério das Finanças
Explicita as obrigações ou condições específicas que podem fundamentar a atribuição de
suplementos remuneratórios aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, bem como a forma da sua integração na Tabela Única de Suplementos.
Decreto-Lei n.º 28/2015, de 2015-02-10 - Ministério das Finanças
Transfere a superintendência e tutela da Caixa Geral de Aposentações, I. P., do Ministério das
Finanças para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.

Portaria n.º 29/2015, de 2015-02-12 - Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das
Finanças e da Educação e Ciência
Primeira alteração à Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro, que define os critérios e a
respetiva fórmula de cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do pessoal não
docente, por agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

Resolução da Assembleia da República n.º 17/2015, de 2015-02-19 - Assembleia da República
Aplicação das recomendações do conselho nacional de educação relativamente ao enquadramento
legal da educação especial.
Resolução da Assembleia da República n.º 20/2015, de 2015-02-20 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo a revisão da Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de setembro, garantindo a
continuidade do percurso escolar no ensino secundário dos alunos com necessidades educativas
especiais.
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ASE - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR:

Contrato n.º 104/2015, de 2015-02-17 - Ministério da Educação e Ciência e Município de Odivelas
Contrato-Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo
do Ensino Básico - ano letivo de 2013-2014.

FORM AÇÃO CONTÍNUA:
Despacho n.º 747/2015, de 2015-01-23, do Ministério da Educação e Ciência - Gabinetes dos
Secretários de Estado do Ensino e da Administração Escolar e do Ensino Básico e Secundário
Prorroga até ao final do ano escolar de 2016/2017 o disposto no n.º 4 do Despacho n.º 18040/2008,
publicado na 2.ª série do Diário da República de 4 de julho. (Ordenamento jurídico da formação de
educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário).

Declaração de Retificação n.º 59/2015, de 2015-01-21, do Ministério da Educação e Ciência Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário
Retifica o Despacho Normativo n.º 1/2015 de 18 de dezembro de 2014 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 3 de 6 de janeiro de 2015. (Despacho que estabelece os princípios e os
procedimentos a observar no regime de avaliação e certificação dos alunos dos cursos científicotecnológicos de dupla certificação com planos próprios de nível secundário de educação, ministrados
em estabelecimentos de ensino público e cooperativo).

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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