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Nota Justificativa e Preâmbulo 

Nos termos do artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo publicado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 07 de janeiro na sua atual redação (adiante designado por CPA) os regulamentos 

são aprovados com base num projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada. 

Com o presente “Projeto de Regulamento de Acesso e Funcionamento de Refeições Escolares”, 

prevê-se sistematizar um conjunto de normas que disciplinam uma matéria tão importante como 

é o funcionamento e gestão dos refeitórios, que fornecem as refeições às crianças da educação 

pré-escolar e 1.º Ciclo das escolas básicas da Freguesia de Olivais. 

Os refeitórios escolares apresentam uma vertente social para os seus utilizadores: permitem o 

fornecimento de uma refeição equilibrada, procuram uma maior justiça social (através do 

fornecimento de uma refeição quente e a horas, com qualidade e quantidade adequada para 

cada criança), evitam deslocações a casa para o almoço e motivam as crianças de menores 

recursos a frequentar a escola.  

Os refeitórios escolares vêm-se revelando, cada vez mais, um bem social para os seus 

utilizadores, permitindo combater quer o insucesso quer o absentismo escolares. Por isso, os 

refeitórios escolares funcionam para o universo total de crianças.  

Decorrente do instituído pelo n.º 1 do artigo 23.º e alíneas d) e h) do n.º 2 do referido artigo do 

Regime Jurídicos das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação (adiante designado por RJAL), os Municípios dispõem de atribuições no 

domínio da educação e ação social, podendo estas celebrar contratos de delegação de 

competências e acordos de execução com as juntas de freguesia. 

Nesse sentido, foi celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de Olivais um 

acordo de delegação de competências no âmbito das refeições escolares, nos termos do qual a 

Junta de Freguesia se obriga a fornecer refeições escolares todo o ano letivo, incluindo os 

períodos de interrupções letivas. 

No âmbito do referido contrato de delegação de competências, a Junta de Freguesia dos Olivais 

obriga-se a fornecer diariamente as refeições aos alunos que as requeiram. 

De facto, os benefícios sociais são em muito superior aos custos que a Freguesia dos Olivais 

venha a suportar, ponderando os encargos com o pessoal e logísticos, permitindo combater quer 

o insucesso quer o absentismo escolar. 
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Deu-se oportunamente cumprimento ao disposto no artigo 98.º do CPA, não tendo sido 

constituídos quaisquer interessados no prazo de dez dias fixado para o efeito. 

A emissão de regulamentos depende sempre de lei habilitante, que, no presente caso, é o artigo 

16.º, n.º 1, alínea h) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação conjugada com 

a alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do mesmo diploma, que prevê que é da competência das juntas 

de freguesia “elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia os projetos de 

regulamentos externos da freguesia”. 

Assim, ao abrigo do estatuído no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

conjugado com as disposições legais mencionada do Regime Jurídico das Autarquias Locais, a 

Junta de Freguesia de Olivais aprovou o projeto do presente regulamento. 

Dando cumprimento ao procedimento legal de regulamento administrativo, previsto nos artigos 

97.º e seguintes do CPA, e em conformidade com o artigo 100.º, n.º 3, alínea c), conjugado com 

o artigo 101.º, o presente projeto de regulamento deve ainda ser submetido a consulta pública, 

para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicitação nos locais habituais 

(instalações e página eletrónica da Freguesia). Os interessados deverão dirigir as suas 

sugestões, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente projeto de 

regulamento.  

 

 

Apreciação pública no período de _______________________ a _______________________. 
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Artigo 1.º – Lei Habilitante 

O presente projeto de regulamento enquadra-se ao abrigo do n.º 7 do artigo 112.º e artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa e do preceituado no n.º 2 do artigo 7.º e alínea h) do 

n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais. 

 

Artigo 2.º – Objeto 

1. O presente projeto de regulamento visa definir as normas de acesso, funcionamento e 

gestão das refeições, nos refeitórios escolares, dos estabelecimentos de ensino de 

educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico da Freguesia de Olivais. 

2. Os refeitórios escolares constituem um serviço de ação social escolar destinado a 

assegurar às crianças dos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico uma alimentação correta e equilibrada e saudável, em ambiente 

condigno, complementando com a função educativa da escola. 

 

Artigo 3.º – Utilizadores 

Os refeitórios escolares podem ser utilizados: 

a) Pelos alunos do estabelecimento de ensino no qual se integram; 

b) Por utentes não estudantes, pessoal docente e não docente que integrem o 

estabelecimento de ensino (caso se aplique). 
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Artigo 4.º – Funcionamento dos Refeitórios 

1. O horário de funcionamento dos Refeitórios Escolares será estabelecido de acordo com 

as necessidades de utentes, em matéria de horários escolares. 

a) O almoço escolar é servido, em dias úteis, entre as 11h45 e as 14h00.  

b) O lanche escolar é servido, em dias úteis, entre as 15h00 e as 16h00. 

2. Durante as interrupções letivas escolares, no âmbito das AAAF/CAF, são fornecidas 

refeições escolares às crianças. 

 

Artigo 5.º – Regras de Utilização nos Refeitórios 

1. A entrada e saída nos Refeitórios deverá ser feita de forma organizada e respeitando as 

indicações dadas pelo pessoal docente e não docente.  

2. Os alunos não devem permanecer no refeitório após as refeições, devendo, porém, 

aguardar autorização dos responsáveis pela vigilância para a saída do refeitório. 

3. Qualquer dano causado voluntariamente nos equipamentos e instalações dos Refeitórios, 

pelos alunos, será da responsabilidade dos respetivos encarregados de educação, que 

deverão compensar a Junta de Freguesia pelo prejuízo causado.  

4. O incumprimento, por parte dos alunos, das regras de utilização dos Refeitórios, será 

informado aos encarregados de educação, sendo que, em caso de incumprimento 

reiterado, e ponderada a gravidade do incumprimento, poderá ser inibida a utilização do 

refeitório por um determinado período de tempo, a determinar no caso concreto.  

5. É interdita a posse/toma de medicamentos no refeitório escolar, sem a necessária 

supervisão de um adulto responsável e sem a receita ou declaração médica para o efeito. 
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Artigo 6.º – Direitos e Deveres dos Encarregados de Educação 

1. Constituem direitos dos encarregados de educação:  

a) Ter acesso a toda a informação sobre as regras de funcionamento dos Refeitórios 

Escolares;  

b) Ter conhecimento da ementa semanal ou com a periodicidade definida; 

2. Constituem deveres dos encarregados de educação:  

a) Proceder anualmente à inscrição no serviço de refeições escolares dentro dos prazos 

estabelecidos para o efeito;  

b) Proceder ao pagamento das refeições escolares dentro dos prazos devidos e de 

acordo com as regras estipuladas;  

c) Assegurar que o seu educando tem conhecimento e cumpre as regras de utilização 

do refeitório escolar; 

d) Comunicar, por escrito e com a antecedência prevista no presente regulamento, as 

situações de faltas. 

e) Aceitar e respeitar o presente regulamento. 

 

Artigo 7.º – Refeições e Ementas 

1. O almoço escolar é composto por sopa, prato de carne ou de peixe ou prato de 

equivalente valor proteico, com o respetivo acompanhamento, salada/legumes, pão, peça 

de fruta ou doce. A bebida é exclusivamente água. 

2. As crianças serão incentivadas a uma alimentação completa e motivadas para o consumo 

de fruta e vegetais.  

3. As refeições servidas às crianças são constituídas pelas capitações equilibradas, 

adequadas aos grupos etários utilizando o critério da diversidade.  

4. Sendo solicitado pelas crianças está permitida a repetição das refeições. 
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5. Não é permitido às crianças consumir quaisquer bens alimentares extra ementa no 

decorrer da refeição. 

6. A ementa semanal é afixada em cada estabelecimento de ensino no respetivo refeitório 

e no site da Freguesia no último dia da semana anterior. 

7. Não são permitidas alterações às ementas, salvo situações de carácter excecional que 

possam justificar uma eventual alteração esporádica. 

 

Artigo 8.º – Restrições Alimentares 

1. As restrições serão consideradas quando os encarregados de educação informarem os 

serviços da Freguesia, por escrito, das dietas por motivos de saúde, étnicos ou religiosos 

e das alergias e/ou intolerâncias alimentares dos seus educandos, mediante 

comprovativo médico. 

2. Essa informação constará de uma listagem afixada em cada unidade de refeitório, da qual 

constará o nome do aluno e os alimentos aos quais é alérgico e/ou intolerante. 

3. Nestes casos será servida uma refeição sem os alimentos a que a criança é alérgica, em 

alternativa dos outros componentes da ementa, complementada pela sopa e fruta. 

 

Artigo 9.º – Segurança Alimentar 

1. Os recursos humanos afetos aos refeitórios escolares devem cumprir escrupulosamente 

todas as regras de higiene e segurança alimentar em todas as etapas de receção, 

armazenamento, preparação, confeção e distribuição dos alimentos previstas na 

legislação em vigor. 

2. É expressamente proibida a entrada na cozinha de pessoal docente ou não docente, sem 

que devidamente autorizado pela Junta de Freguesia. 

3. Não são permitidas as entradas nos Refeitórios de pessoas estranhas ao serviço. 

4. As entradas autorizadas na cozinha far-se-ão de acordo com legislação em vigor e 

mediante autorização da Junta de Freguesia. 
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Artigo 10.º – Inscrições e Renovações 

1. A inscrição/renovação para a frequência das refeições escolares deve ser feita 

anualmente, através do preenchimento de uma ficha de inscrição [ou formulário] pelos 

encarregados de educação nas instalações da Freguesia, ou através do envio da ficha 

devidamente preenchida para o endereço eletrónico educacao@jf-olivais.pt, dentro dos 

prazos estipulados anualmente. A indicação dos prazos para inscrição/renovação será 

afixada anualmente durante o mês de julho nas instalações e página eletrónica da 

Freguesia, Agrupamentos Escolares e Estabelecimentos de Ensino. 

2. A inscrição/renovação da criança para frequentar as refeições escolares só será aceite 

depois de comprovados os seguintes requisitos: 

– Ficha de Inscrição [ou formulário] completamente preenchida e acompanhada dos 

elementos requeridos; 

– Inexistência de dívida por parte do agregado familiar à Freguesia no ato da inscrição. 

3. Os elementos requeridos no caso de inscrição são: 

– Uma fotografia ou fotocópia de fotografia, a cores, da criança; 

– Preenchimento integral da ficha de inscrição; 

– Identificação da criança (cédula de nascimento, número de contribuinte ou cartão de 

cidadão); 

– Cartão de cidadão do encarregado de educação. 

4. Os elementos requeridos no caso de renovação são: 

– Identificação da criança (cédula de nascimento, número de contribuinte ou cartão de 

cidadão); 

– Cartão de cidadão do encarregado de educação; 

5. Cabe ao encarregado de educação da criança ou aluno informar acerca da alteração aos 

contactos indicados na ficha de inscrição, sempre que se justifique. 

6.  Caso se verifique uma alteração da situação socioeconómica do agregado familiar 

(alteração do escalão de segurança social), deverá ser comunicada e comprovada 

mediante entrega do documento no Agrupamento Escolar, para que se proceda ao 

reajuste das mensalidades, se aplicável, a contar da data do documento apresentado. 
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Artigo 11º – Preço e Aquisição de Refeições 

1. O preço do almoço a fornecer pelos Refeitórios Escolares é fixado, anualmente, por 

despacho de membro do governo responsável pela área da Educação. 

2. O valor do lanche é definido, anualmente, nos termos do Acordo de Delegação de 

Competências celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa. 

3. Os alunos que beneficiam do escalão A e B estão isentos do pagamento das refeições, 

desde que façam prova dessa situação junto do Agrupamento Escolar. 

4. O preço das refeições a fornecer a utentes não estudantes, a pessoal docente ou não 

docente é o correspondente ao fixado para os refeitórios dos serviços e organismo da 

Administração Pública, nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 57-B/84, 

de 20 de fevereiro, na sua atual redação, ou de legislação que lhe suceda. É proibido o 

fornecimento gratuito de refeições ou a sua venda a preços inferiores aos que estão 

fixados, nos termos do diploma suprarreferido. 

5. Os encarregados de educação das crianças deverão efetuar o pagamento mensal 

antecipado das refeições, que é determinado com base no escalão da ação social escolar 

atualizado, a ser entregue no Agrupamento Escolar. 

6. O pagamento mensal antecipado deve ser efetuado entre o dia 1 e o dia 15 de cada mês, 

nos seguintes locais e horários: 

a) No estabelecimento de ensino, das 08h00 às 09h00 e das 15h00 às 19h00, através 

de Multibanco, junto dos monitores orientadores das Atividades de Animação e Apoio 

à Família/Componente de Apoio à Família (AAAF/CAF). 

b) Nos Serviços de Educação da Freguesia, através de multibanco ou em numerário, 

em dias úteis das 09h00 às 17h00. 

7. A Junta de Freguesia emitirá um recibo em nome do aluno, onde consta o número de 

refeições vendidas e o valor a pago.  
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Artigo 12.º – Faltas e Desistências 

1. Os alunos que almoçam regularmente na escola têm os seus almoços sempre 

assegurados, pelo que as faltas que originem desistências das refeições devem ser 

comunicadas pelos encarregados de educação através de correio eletrónico até às 09h30 

ao próprio dia da falta.  

2. As faltas só poderão ser objeto de acerto do valor diário a pagar e ajuste na fatura do 

mês seguinte mediante a comunicação de acordo com o descrito na alínea anterior. 

3. O não cumprimento do previsto na alínea a) implica o pagamento da respetiva refeição. 

  

Artigo 13.º – Incumprimento de Pagamentos 

Caso se verifique o incumprimento na regularização do pagamento das refeições, o encarregado 

de educação será notificado para que proceda ao pagamento dos montantes em dívida, no prazo 

de 5 dias úteis. Findo esse prazo, ficará inibido de usufruir de quaisquer atividades promovidas 

pela Junta De Freguesia até à sua regularização.  

 

Artigo 14.º – Resolução de Assuntos 

Os assuntos relacionados com a gestão corrente das refeições escolares devem ser expostos à 

Junta de Freguesia, presencialmente, através do preenchimento de um requerimento para o 

efeito, ou através do endereço eletrónico: geral@jf-olivais.pt. 

 

Artigo 15.º – Omissões 

Os casos omissos serão dirimidos pela Junta de Freguesia. 
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Artigo 16.º – Procedimentos e Proteção de Dados 

1. A atribuição dos apoios mencionados no artigo 11.º ficam dependentes da entrega do 

documento comprovativo de escalão no Agrupamento Escolar. 

2. É garantida a confidencialidade no tratamento de dados, em conformidade com a 

legislação aplicável, sendo assegurados todos os direitos aos seus titulares, incluindo o 

acesso, retificação e eliminação. 

 

Artigo 17.º – Norma revogatória 

O presente projeto de regulamento revoga o anterior. 

 

Artigo 18.º – Entrada em vigor  

O presente projeto de regulamento entra em vigor após a sua aprovação em reunião da 

Assembleia de Freguesia, sendo publicado em Diário da República. 

 

 

 

 

 

Aprovado pela Junta de Freguesia em ____ de _________________ de 2021 

Aprovado pela Assembleia de Freguesia em ____ de _________________ de 2021 
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Contactos Úteis 

Entidade: Freguesia de Olivais 

Endereço: Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais 

Página de Internet: www.jf-olivais.pt 

Correio eletrónico: geral@jf-olivais.pt e educacao@jf-olivais.pt 

Telefone: 218 540 690 

Horário de Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira entre as 09h00 e as 17h00 
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NOTA: Ficha de Inscrição [2 páginas] em anexo ao presente Projeto de Regulamento 
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JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

AAAF (Jardim de Infância) CAF (1.º Ciclo) Refeições Escolares

Acolhimento + Prolongamento Acolhimento 08:00/09:00 Almoço 

08:00/09:00  - 15:00/17:30 

Acolhimento + Prolongamento Lanche

Extra-Horário 17:30/19:00 08:00/09:00   - 17:30/19:00

(Necessária apresentação de 

declaração da entidade Patronal)

Sim  Não

  Descrição da NEE:

Sim   Não                     Quantos?

  Nome:

  Parentesco: Contactos:  

Ano/Classe:

  Parentesco: Contacto:  

  Morada:

Ano Letivo: 2021/2022 Agrupamento:

Escola: 1.º CicloJI

NIF n.º:

Utente SNS n.º:

FICHA DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2021-2022 

– AAAF/CAF e Refeitórios Escolares

Localidade:

Com NEE?

Ano/Classe:

  Nome(s):

  Nome do Pai:

  CC  n.º:

Identificação do/a Encarregado/a de Educação

  Nome:

Autorizações de Saída | Contactos de Emergência

  Tem irmãos no CAF?

Código Postal:

  Morada:

  Data de Validade do CC: Segurança Social n.º:

  Nome:

  Parentesco:

Contactos:  

NIF n.º:

Filiação
Contacto:

Contacto:

  Escola:

Contactos:  

Além do/a Encarregado/a de Educação, a criança ou aluno pode sair das AAAF/CAF acompanhado por:

  Nome:

  Parentesco:

Identificação da Criança ou Aluno

  Data Nascimento: Idade:

  CC n.º: Código:

  Nome:

Foto a cores 

ou fotocópia a cores 

para inscrição pela 1.ª vez

Nome da Mãe:

E-mail :  
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JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

Não                     Sim

Sim:

Recolha e tratamento de dados pessoais [Art. 13.º, n.º 1, alínea a) do RGPD]

Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Junta de Freguesia de Olivais são os que voluntariamente colocar no formulário. O preenchimento dos dados indicados como obrigatórios 

são necessários para efeitos de inscrição.

Encarregado de Proteção de Dados [Art. 13.º, n.º 1, alínea b) do RGPD]

Os contactos do Encarregado de Proteção de Dados (EPD) da Junta de Freguesia de Olivais são: geral@jf-olivais.pt.

Finalidade do tratamento de dados pessoais [Art. 13.º, n.º 1, alínea c) do RGPD]

As finalidades do tratamento dos dados pessoais são os inerentes às atividades, de acordo com as Normas de Acesso e Funcionamento das AAAF/CAF e Refeições Escolares. As 

finalidades especificas incluem: gestão e controlo das atividades, para fins de faturação, envio de comunicações e informações relativas a eventos e atividades promovidas ou organizadas 

pela Junta de Freguesia de Olivais. 

Interesses legítimos [Art. 13.º, n.º 1, alínea d) do RGPD]

São interesses legítimos da Junta de Freguesia de Olivais, no âmbito da sua missão, desenvolvimento das suas atividades e cumprimento das suas Normas de Acesso e Funcionamento. 

O tratamento dos dados pessoais prestados pelo encarregado de educação, no artigo anterior.

Destinatários de dados pessoais [Art. 13.º, n.º 1, alínea e) do RGPD]

Para efeitos da celebração de seguros serão transferidos para a companhia de seguros que a Junta de Freguesia de Olivais tenha contratado, dados pessoais, nomeadamente: nome, nif, 

n.º de cartão de cidadão, data de nascimento, morada e contactos do/a encarregado/a de educação.

Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, que conheço as Normas de Acesso e Funcionamento e 

que tomei conhecimento das condições constantes na presente ficha.

Data: ____________/____________/____________ Assinatura:

Autorizo a recolha dos dados relativos à saúde, contantes nesta ficha de inscrição, únicamente para gestão das atividades promovidas e/ou organizadas pela Junta de Freguesia.

Regulamento Geral de Proteção de Dados

Autorizo o tratamento dos dados de voz e/ou imagem captados durante as atividades promovidas ou organizadas pela Junta de Freguesia, cedendo os direitos sobre os mesmos  a 

título gratuito e sem necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre a Junta de Freguesia de boa fé. O tratamento tem por finalidade a promoção e 

divulgação dos projetos, eventos e atividades promovidas  ou organizadas pela Junta de Freguesia nos diversos meios de comunicação deste orgão, nomeadamente na páginas da 

redes sociais e sítios de internet.

Dados Clínicos (doenças, alergias, cuidados especias, etc. ) 

– Mediante apresentação de comprovativo médico

Restrições Alimentares (intolerâncias, alergias a alimentos, etc. ) 

– Mediante apresentação de comprovativo médico

Consentimentos

Autorizo o tratamento dos dados de identificação presentes nesta ficha de inscrição para efeitos do programa AAAF/CAF e refeições escolares, bem como para eventos e atividades 

organizadas e/ou promovidas pela Junta de Freguesia.

[Obrigatório o preenchimento da ficha de autorização de débito direto na qual 

deve constar comprovativo do IBAN (legível) emitido pela entidade bancária onde 

conste o nome do titular da conta.]

Adesão Débito Direto:

Não:
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