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AVISO N.º 17/2016
ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL
DESTINADO A UM PROJETO NO ÂMBITO DE UMA EQUIPA TÉCNICA DE RUA ESPECIALIZADA NA ÁREA
DA SAÚDE

O Departamento para os Direitos Sociais (DDS) da Câmara Municipal de Lisboa torna pública
a abertura de procedimento concursal para atribuição de financiamento municipal destinado a
um projeto no âmbito de uma Equipa Técnica de Rua (ETR) especializada na área da
Saúde, prevista no Programa Municipal para a Pessoa Sem Abrigo - PMPSA aprovado
pela Deliberação n.º 629/CM/2015, de 28/10/2015, publicada no 2º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1132, de 29.10.2015, a desenvolver no concelho de Lisboa, nos termos previstos
nas respetivas Regras Concursais, aprovadas pela Deliberação n.º 115/CM/2016, de 16 de
Março, seguidamente reproduzidas.

Regras do Procedimento

I - Destinatários do procedimento concursal
Podem submeter candidaturas ao presente procedimento concursal as instituições particulares
de solidariedade social e as que lhe são legalmente equiparadas, bem como as associações,
fundações e outras pessoas coletivas privadas de âmbito social sem fins lucrativos que
trabalhem na área da saúde com pessoas sem-abrigo.
É permitida a apresentação de candidaturas conjuntas, cumpridas que individualmente estejam
as condições gerais de acesso, considerando-se as entidades que as apresentam solidariamente
responsáveis pelas obrigações assumidas perante o Município, para todos os efeitos.
II – Condições gerais de acesso
As condições de acesso são as exigidas no artigo 5º do Regulamento de Atribuição de Apoio
pelo Município de Lisboa (RAAML), publicado no 7º Suplemento ao Boletim Municipal n.º
771, de 27 de Novembro de 2008, devendo obrigatoriamente os candidatos estar inscritos na
base de dados referida no art. 6º daquele regulamento ou formalizar inscrição na mesma, nos
termos ali previstos.
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III - Área geográfica a abranger pelos projetos
Os projetos submetidos a concurso devem abranger a totalidade do território da Cidade de
Lisboa, excluindo quaisquer outros.
Cada entidade, ou grupo de entidades, pode apresentar apenas um projeto.
IV – Âmbito e condições dos projetos
As propostas submetidas a concurso devem, sob pena de exclusão, contemplar a totalidade das
intervenções previstas no Anexo I às presentes regras, com observação dos termos e condições
respetivos.
Os projetos devem ter a duração de 12 meses.
V – Limites e condições de financiamento
O limite máximo de financiamento a atribuir ao projeto corresponde a 50.000,00€ (cinquenta
mil euros).
São elegíveis as despesas previstas no Anexo II às presentes regras desde que, constando do
orçamento que integra a candidatura, sejam necessárias à execução do projeto e que com ele
tenham ligação direta. Excecionalmente, podem vir a ser consideradas elegíveis para
comparticipação, em sede de avaliação dos relatórios finais de execução física e financeira,
outras despesas consideradas, cumulativamente, imprevisíveis e essenciais à boa execução do
projeto, não podendo ocorrer, em caso algum, ampliação do montante do apoio financeiro
inicialmente atribuído.
O financiamento obedece ao seguinte plano de pagamentos:
1ª Prestação, correspondente a 60% do montante total, após outorga do
respetivo contrato-programa;
2ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação da avaliação intermédia
da execução física do projeto;
3 ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação do relatório final de
execução física e financeira, com explicitação dos resultados alcançados e
respetivos documentos justificativos da despesa.
A constatação de sobreposição de financiamento público aos projetos importa a redução do
financiamento municipal a conceder ou mesmo já concedido, de forma a evitar duplo
financiamento.
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VI – Período de apresentação da candidatura
O período dentro do qual pode ser apresentada a candidatura inicia-se no dia seguinte ao da
publicação do respetivo Aviso em Boletim Municipal e termina decorridos 15 (quinze) dias
úteis.

VII - Formalização da candidatura
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário constante do Anexo III às
presentes regras e deve enquadrar-se nos objetivos gerais, específicos e metas e resultados
esperados constantes do Programa Municipal para a Pessoa Sem-Abrigo e acompanhada
obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
1. Fotocópia dos documentos que comprovem a constituição regular da entidade, dos
respetivos Estatutos e ainda da ata de eleição dos Órgãos Sociais em exercício;
2. Certidões comprovativas da situação tributária e contributiva regularizada perante o
Estado e a Segurança Social, respetivamente, válidas à data, ou autorização para
consulta desta matéria;
3. Fotocópia dos relatórios de atividade e contas do exercício económico do ano
anterior, bem como da respetiva ata de aprovação no caso de esta já ter ocorrido até ao
termo do prazo previsto para apresentação de candidaturas;
4. Memória descritiva do projeto candidato, onde conste:
a) Descrição pormenorizada da proposta;
b) Experiência de intervenção específica em anos anteriores como Equipa
Técnica de Rua na área da saúde em intervenções específicas com pessoas em
situação de sem-abrigo, com referência ao território concreto (municípios e
freguesias) onde a mesma foi obtida;
c) Recursos humanos (currículos com menção expressa da qualificação
académica dos técnicos que vão integrar a Equipa);
e) Meios logísticos a afetar (veículos, meios de comunicação móveis, etc);
5. Orçamento discriminado do projeto.
A informação constante da memória descritiva e do orçamento do projeto destina-se à
avaliação das candidaturas, sendo os candidatos exclusivamente responsáveis pela sua
perfeição e exatidão.
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O formulário de candidatura e os documentos que o acompanham são entregues no
Departamento para os Direitos Sociais, sito no Campo Grande, n.º 25, 7º-A, 1749-099 Lisboa,
ou remetidos para dds@cm-lisboa.pt
Os candidatos ficam obrigados à prestação de esclarecimentos e à apresentação de documentos
adicionais que se revelem necessários à correta avaliação das candidaturas, no prazo máximo
de 10 dias úteis após notificação para o efeito, constituindo a recusa fundamento bastante para a
exclusão daquelas.
As notificações são efetuadas por correio registado remetido para a morada indicada na
candidatura e/ou para o respetivo endereço eletrónico, com comprovativo de entrega, quando
indicado.

VIII - Seleção de candidaturas
A apreciação das candidaturas é efetuada e valorada de acordo com os seguintes critérios de
seleção, tendo presentes as ponderações constantes do Anexo VI às presentes regras:
a) Qualidade da candidatura;
b) Experiência em intervenções similares;
c) Consistência do projeto de gestão, determinada, designadamente pela adequação do
orçamento apresentado às atividades a realizar;
c) Capacidade da Equipa Técnica de Saúde demonstrada, designadamente através dos
respetivos currículos;
d) Capacidade logística (viaturas e outros meios afetos ao projeto).

A verificar-se empate nas pontuações preferirão, pela ordem seguinte, os projetos apresentados
pelas entidades que:
1. Declarem, na candidatura, dispor de veículo adaptado (com capacidade para
realização de atendimento de casos e outro tipo de intervenção médica e/ou de
enfermagem no seu interior) para utilização na execução das intervenções objeto do
presente procedimento concursal;
2. Apresentem a Equipa Técnica de Rua com maior número de técnicos com a
especialização constante no n.º 2 do Anexo I.
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A decisão final compete à Câmara Municipal de Lisboa, nos termos legais.
IX – Monitorização dos projetos
A monitorização do projeto compete à CML, devendo para o efeito a entidade vencedora
remeter mensalmente ao Programa Municipal para a Pessoa Sem-Abrigo/Núcleo de Apoio Aos
Sem-Abrigo – NASA do Departamento para os Direitos Sociais, por correio eletrónico ou em
suporte de papel, o modelo constante no Anexo IV às presentes regras, devidamente
preenchido.
X – Instrumento de concretização do financiamento
Os termos e condições de financiamento do projeto vencedor constarão de Contrato-Programa
conforme Anexo V às presentes regras.

XI - Prorrogação da execução inicial dos projetos
Sem prejuízo do referido no ponto IV das presentes regras quanto à duração do projeto, que
corresponde a um ano, a execução do mesmo pode ser prorrogada por iguais e sucessivos
períodos de 12 meses, até ao limite de 3 (três) anos, dependendo tal prorrogação,
cumulativamente, de avaliação positiva efetuada pelo serviço municipal competente, de
dotação orçamental que permita o cumprimento das normas legais relativas à assunção de
compromissos financeiros e ainda de deliberação da Câmara Municipal que expressamente a
determine.
Lisboa, em 2016/04/07.
O Vereador,

João Afonso
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Anexo I

1 - Intervenções pretendidas:
Execução do Programa de Saúde constante do Programa Municipal para a Pessoa SemAbrigo;
a)

Intervenção médica e de enfermagem, com cobertura de toda a cidade, promovendo os
cuidados de saúde básicos necessários à população em situação de rua, encaminhando-a
para unidades de saúde adequadas quando tal se revele necessário;

b) Articular com as Equipas Técnicas de Rua no âmbito da intervenção integrada
promovida pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo - NPISA,
articulando sempre que possível com o gestor de caso;
c) Efetuar a avaliação da situação de risco/perigo, que pode comprometer a vida da pessoa
em situação de sem-abrigo, diligenciando no sentido de se promover a sua avaliação
pela Autoridade de Saúde Pública;
d) Promover rastreios e testes rápidos conducentes ao despiste de doenças, nomeadamente:
VIH, HTA, diabetes, pneumonia, tuberculose e outras infeções;
e) Informar e sensibilizar a pessoas sem abrigo (PSA) para a importância do autocuidado em
saúde e acompanhar as situações que requeiram apoio medicamentoso;
f) Colaborar com o NPISA e outras entidades de saúde, para a realização de um diagnóstico
geral de saúde das pessoas em situação de sem-abrigo e posterior atualização;
g) Participar nos Conselhos de Comunidade dos Agrupamentos dos Centros de Saúde.
2 – Constituição da ETR de Saúde:
A ETR deve ser constituída por:
a) Um(a) ou mais médicos (as), preferencialmente da especialidade de Medicina Interna ou
de Medicina Geral ou Familiar;
b) Um(a) ou mais enfermeiros (as), preferencialmente com experiência em contexto de
urgências, Medicina Interna ou Medicina Geral e Familiar;
c) Um auxiliar de saúde
Nota: Eventuais voluntários afetos ao projeto devem ter, obrigatoriamente, formação na área da
saúde.
3 - Horários pretendidos: o horário da ETR abrange obrigatoriamente a presença em cinco
dias da semana, num total de 35 horas sendo 60% em regime diurno (entre as 06.30hs e as
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20.00hs) e 40% em regime noturno (entre as 20.00hs e as 24.00) e dois Sábados por mês,
assegurando a cobertura de toda a cidade

4 - Para efeitos de avaliação da execução física das intervenções pretendidas serão
considerados os seguintes indicadores:
1. A ETR deve responder a 100% das sinalizações atribuídas pela CML e/ou pelo NPISA,
relacionadas com situações de saúde das PSA, num prazo máximo de 5 dias úteis;
2. Anualmente a ETR deve colaborar na elaboração ou atualização do diagnóstico de
saúde, nomeadamente através da participação em reuniões de trabalho, a promover pelo
NPISA.

5 – Estabelece-se um período inicial de 4 meses para contacto com o público-alvo e
elaboração de um diagnóstico preliminar da situação de saúde da cidade. Após este
período e com base no diagnóstico efetuado, os serviços municipais avaliarão a possibilidade
de efetuar ajustamentos.
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Anexo II
EQUIPA DE RUA SAÚDE - Despesas Elegíveis

Unidade Móvel
(Transporte)

Funcionamento

Descrição
Material de Escritorio

Materiais e suportes de escrita, consumíveis, etc

Comunicações

Equipamentos de comunicação móveis

Divulgação

Produção de material informativo sobre autocuidado em saúde - máximo 1000€

Material de Consumo clínico,
medicamentos e testes

Aquisição de bens necessários ao normal funcionamento do projeto

Material de Higienização da unidade
móvel
Gasoleo/combustiveis
Seguros veiculos
Reparação e conservação de viaturas

RH

Remunerações

Referente à viatura (s) afeta (s) ao projeto
máximo 370€/mês

Sujeito à apresentação da apólice de seguro da viatura afeta à ETR
Realização de pequenas reparações ou adaptações necessárias ao normal funcionamento da
viatura afeta ao projeto, revisão inspeção (excepto IUC e outros impostos)

Apenas dos elementos efetivamente afetos à ETR

Encargos sobre remunerações

TSU, IRS, Medicina de Trabalho

Seguro RH

Seguro de grupo de acidentes de trabalho para os trabalhadores efetivos da equipa
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Anexo III

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
Procedimento concursal para atribuição de apoio financeiro municipal destinado a um projeto no
âmbito de uma Equipa Técnica de Rua na área da Saúde (Programa Saúde) prevista no Programa
Municipal para a Pessoa Sem Abrigo – PMPSA.
Designação da entidade concorrente: ____________________________________________________
Personalidade Jurídica: _______________________________________________________________
Morada/sede: __________________________________________ Código Postal: _________ - _____
Localidade: ___________________ Freguesia __________________ Telefone fixo: ______________
Telemóvel:___________ Endereço Eletrónico para Notificações: _____________________________
NIF/NIPC: _____________________ N.º de registo na BDAA: ______________________________
A representada do (s) declarante (s) obriga-se a executar, a totalidade das intervenções referidas
no Anexo I das regras do procedimento concursal em epígrafe, nos precisos termos e condições
ali previstos.
Documentos anexos ao presente formulário:
regular da entidade, dos respetivos
Estatutos e ainda da ata de eleição dos Órgãos Sociais em exercício
a
Segurança Social, respetivamente, válidas nesta data, ou autorização para consulta desta matéria
como da respetiva ata de aprovação no caso de esta já ter ocorrido até ao termo do prazo previsto
para apresentação de candidaturas
(com os elementos exigidos no Aviso de Abertura)
rojeto
utros __________________________

Lisboa, ________/____/____
O(s) representante(s) legais da entidade concorrente,
__________________________________________

C Â M A R A

M U N I C I P A L

DE

L I S B O A

Anexo IV
(Tabela de monitorização a que se refere o Ponto IX das regras do Procedimento)
CML/DDS/DIS - 2016

Monitorização mensal

Nome

Encaminhamento
Contacto
Tipo de contacto
para unidade
Se não,
Dt
Data
Diagnóstico /
saúde
qual o
nascimento
Contacto
Problema
de
saúde
Em
motivo?
Novo Contacto
No
contexto
Sim
Não
contacto continuado
terreno
hospitalar

Meios complementares de diagnóstico
Observações
Sim

Não

Qual (ais)?

Nota: no campo “Nome” apenas podem constar as respectivas iniciais e nunca a identificação completa da pessoa em causa
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Anexo V
(Modelo de contrato-programa)

Entre:
O Município de Lisboa, pessoa coletiva n.º 500051070, sediado na Praça do Município,
através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Lisboa, adiante abreviadamente
designado por CML e aqui representado pelo Sr. Vereador João Afonso, com competências
delegadas na área dos Direitos Sociais nos termos do Despacho n.º 142/P/2015, publicado
no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17 de Dezembro;
e
O ..., pessoa coletiva n.º …, com sede em …., representado por … e por …., na qualidade
de … e …., respetivamente, ambos com poderes para o efeito e adiante designado como
Segundo(a) Outorgante,
É celebrado o presente contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª
Objeto do Contrato-Programa
Constitui objeto do presente contrato-programa a atribuição de apoio financeiro para a
execução do Projeto …….., no âmbito do Programa Municipal para a Pessoa Sem
Abrigo - PMPSA, a realizar no Município de Lisboa, nos termos da candidatura
apresentada pelo(a) Segundo(a) Outorgante ao procedimento concursal respetivo que faz
parte integrante do presente contrato-programa.

Cláusula 2ª
Apoio Financeiro
1. O Primeiro Outorgante atribui ao (à) Segundo(a) Outorgante o apoio financeiro
mencionado na cláusula anterior, no montante total de …………€, de acordo com o
plano de pagamentos previsto no número 3 da presente cláusula.
2. O apoio financeiro referido no número anterior destina-se exclusivamente a suportar os
encargos/custos contemplados no orçamento apresentado pelo(a) Segundo(a)
Outorgante em sede de candidatura.
3. O apoio atribuído obedece ao seguinte plano de pagamentos:
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1ª Prestação, correspondente a 60% do montante total, após outorga do respetivo
contrato-programa;
2ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação da avaliação intermédia da
execução física do projeto;
3 ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação do relatório final de
execução física e financeira, com explicitação dos resultados alcançados e
respetivos documentos justificativos da despesa.

Cláusula 3ª
Indicadores do Projecto
Na avaliação da execução física do projeto serão tidos em conta os indicadores constantes
do ponto 4 do Anexo I das regras do procedimento concursal.

Cláusula 4ª
Obrigações do Primeiro Outorgante
O Primeiro Outorgante obriga-se ao seguinte:
a) Cumprir as condições e os prazos de pagamento estipulados;
b) Acompanhar a execução do projeto.

Cláusula 5ª
Obrigações do(a) Segundo(a) Outorgante
O (A) Segundo(a) Outorgante obriga-se ao seguinte:
a) Executar o projeto nos termos aprovados, contemplando a totalidade das
intervenções previstas para todo o território municipal;
b) Cooperar com o Município no acompanhamento e controlo do exato e pontual
cumprimento do presente contrato-programa;
c) Apresentar um relatório com explicitação dos resultados alcançados e respetivos
documentos justificativos da despesa, no prazo de 30 dias a contar da conclusão do
projeto;
d) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados
pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do objeto do presente contratoprograma, incluindo cópia dos seguros de responsabilidade civil e de trabalho dos
técnicos afetos ao projeto ou outros legalmente exigíveis;
e) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente
contrato-programa;
f) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão
do apoio atribuído;
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g) Publicitar o projeto/atividade objeto do presente contrato-programa, fazendo
referência ao “Programa Municipal para a Pessoa Sem-Abrigo / Câmara Municipal
de Lisboa” e inclusão dos respetivos logótipos, em todos os suportes gráficos de
promoção ou divulgação do projeto ou das atividades, bem como em toda a
informação difundida nos diversos meios de comunicação.

Cláusula 6ª
Auditoria
O projeto apoiado nos termos do presente contrato-programa pode ser sujeito a auditoria a
realizar pelo Departamento de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Lisboa, devendo
o(a) Segundo(a) Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada adequada e
oportuna para o efeito.
Cláusula 7ª
Revisão ao Contrato-Programa
O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que se
mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro Outorgante devido a
imposição legal ou ponderoso interesse público ficando sempre sujeita a prévia autorização
da Câmara Municipal de Lisboa.
Cláusula 8ª
Incumprimento, Rescisão e Sanções
1 - O incumprimento pelo Segundo Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas no
presente contrato-programa constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte
do Primeiro Outorgante e implica a devolução dos montantes recebidos.
2 - O incumprimento do presente contrato-programa pode constituir impedimento para a
apresentação de novos pedidos de apoio por parte do Segundo Outorgante num período a
estabelecer pelo Órgão Executivo.
Cláusula 9ª
Vigência do Contrato-Programa
1 - O presente contrato-programa inicia-se com a sua celebração e vigorará por 12 meses,
sem prejuízo das obrigações que devem persistir para além desse período.
2 – A renovação do presente contrato-programa apenas pode ter lugar nos termos previstos
nas regras do procedimento concursal para atribuição do apoio.
3 – Com a entrada em vigor do presente contrato-programa ficam automaticamente
revogados quaisquer outros contratos-programa, protocolos ou acordos celebrados pelas
partes para os mesmos fins.
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Cláusula 10ª
Disposições Finais
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato-programa aplica-se,
subsidiariamente, o disposto as regras do procedimento concursal para atribuição do apoio
(incluindo anexos), no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios pelo Município de
Lisboa e na demais legislação geral ou especial que ao caso caiba.
Lisboa,

de

de 2016

O Primeiro Outorgante

O(a) Segundo(a) Outorgante
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Anexo VI
AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FINANCIAMENTO DE EQUIPA DE RUA da SAÚDE
PROCESSO N.º
ENTIDADE CANDIDATA -

.

ZONA GEOGRÁFICA:
Candidatura

Toda a cidade de Lisboa

Valor

Orçamento Total
Orçamento Elegível

1 - Critério de Valoração
Qualidade da candidatura
A candidatura contempla, para além das exigidas nas regras do
procedimento, outras intervenções complementares
A candidatura contempla, apenas, as intervenções exigidas nas
regras do procedimento

Valoração Quantitativa

Obs.

1
0,5

2 - Critério de Selecção
2.1 - Experiência na Intervenção

Valoração Quantitativa

A entidade tem experiência superior a 5 anos na
área da saúde com as pessoas em situação de
sem-abrigo
A entidade tem experiência superior a 3 anos na
área da saúde com as pessoas em situação de
sem abrigo
A entidade tem experiência superior a 1 ano na
área da saúde com as pessoas em situação de
sem abrigo
A entidade não tem experiência

Valoração após
ponderação

28,0%

0

Ponderação

Valoração após
ponderação

26,0%

0

Ponderação

Valoração após
ponderação

25,50%

0

Obs.

5

4

3

0

2.2 - Consistência do Projecto de Gestão

Valoração Quantitativa

Estrutura de custos: "Recursos
Humanos"=>80%; "Comunicações +
Deslocações" => 10%

5

Estrutura de custos: "Recursos Humanos"=>80%;
"Comunicações + Deslocações" < 10%

3

Estrutura de custos: "Recursos Humanos"<70%;
"Comunicações + Deslocações" < 10%

1

2.3 - Capacidade da equipa técnica de rua

Ponderação

c)

Valoração Quantitativa

Todos os RH com formação em áreas
preferenciais

5

Pelo menos um RH com formação em área
preferencial

3

Só RH com formação em áreas não preferenciais

1

Obs.

Obs.

c) Por referência ao ponto 2, do Anexo I

C Â M A R A
2.4 - Capacidade Logistica

Valoração Quantitativa

Tem viatura e meios de comunicação móveis
afectos ao projecto

5

Tem viatura mas não tem meios de comunicação
móveis afectos ao projecto

3

Não tem viatura mas tem meios de comunicação
móveis afectos ao projecto

1

Não tem viatura nem meios de comunicação
móveis afectos ao projecto

0

Classificação final do projecto
Fórmula: (1) x [ (2.1) + (2.2 ) + (2.3) + (2.4 )]

M U N I C I P A L

0,00

DE

Ponderação

Valoração após
ponderação

20,50%

0

L I S B O A
Obs.

