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Finanças, os poderes bastantes para determinar as demais 
condições acessórias que se afigurem convenientes e para 
praticar os actos de execução que se revelarem necessários 
à concretização da operação de reprivatização prevista no 
presente decreto -lei.

Artigo 6.º
Isenções de taxas e emolumentos

1 — Estão isentos de quaisquer taxas e emolumentos 
todos os actos realizados em execução do disposto no pre-
sente decreto -lei, designadamente os registos e a admissão 
à negociação das acções representativas do capital social 
da EDP e das obrigações.

2 — Para efeitos do pagamento de quaisquer taxas, 
emolumentos ou comissões que sejam legalmente devi-
dos em função das operações envolvidas na emissão das 
obrigações, consideram -se como uma única transacção esta 
emissão e a subsequente entrega de acções em permuta 
ou para reembolso das obrigações, bem como a eventual 
colocação para dispersão junto de investidores nacionais 
ou estrangeiros, tal como está previsto no n.º 2 do artigo 2.º

Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de 
Agosto de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — Sérgio Trigo Tavares Vasques.

Promulgado em 28 de Setembro de 2010.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 29 de Setembro de 2010.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.º 997/2010
de 1 de Outubro

A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, 
aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 31/2003, de 22 
de Agosto, doravante designada por Lei de Protecção, 
regula a criação, a competência e o funcionamento das 
comissões de protecção de crianças e jovens em todos 
os concelhos do País, determinando que a respectiva 
instalação seja declarada por portaria conjunta dos 
Ministros da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade 
Social.

Acções de informação e articulação entre todas as 
entidades públicas e particulares intervenientes foram 
já desenvolvidas no concelho de Vila Velha de Ródão, 
com vista à instalação da respectiva Comissão de Pro-
tecção, dando assim cumprimento ao preceituado na 
Lei de Protecção.

Assim:
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 12.º da Lei de Protecção, 

manda o Governo, pelos Ministros da Justiça e do Trabalho 
e da Solidariedade Social, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

É criada a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
de Vila Velha de Ródão, adiante designada por Comissão 
de Protecção, a qual fica instalada em edifício da Câmara 
Municipal, exercendo a sua competência na área do mu-
nicípio de Vila Velha de Ródão.

Artigo 2.º
Modalidade alargada

A Comissão de Protecção, a funcionar na modalidade 
alargada, é constituída, nos termos do artigo 17.º da Lei 
de Protecção, pelos seguintes elementos:

a) Um representante do município;
b) Um representante do Instituto da Segurança So-

cial, I. P.;
c) Um representante dos serviços locais do Ministério 

da Educação;
d) Um médico, em representação dos serviços de 

saúde;
e) Um representante das instituições particulares de so-

lidariedade social ou de organizações não governamentais 
que desenvolvam actividades de carácter não institucional 
destinadas a crianças e jovens;

f) Um representante das instituições particulares de so-
lidariedade social ou de organizações não governamentais 
que desenvolvam actividades em regime de colocação 
institucional de crianças e jovens;

g) Um representante das associações de pais;
h) Um representante das associações ou organizações 

privadas que desenvolvam actividades desportivas, cultu-
rais ou recreativas destinadas a crianças e jovens;

i) Um representante das associações de jovens ou dos 
serviços de juventude;

j) Um representante da Guarda Nacional Republicana;
k) Quatro pessoas designadas pela assembleia muni-

cipal;
l) Os técnicos que venham a ser cooptados pela Co-

missão.

Artigo 3.º
Eleição do presidente e secretário

1 — O presidente da Comissão de Protecção é eleito 
pela comissão alargada, de entre todos os seus mem-
bros, na primeira reunião plenária, por um período de 
dois anos, renovável, nos termos do artigo 26.º da Lei 
de Protecção.

2 — O presidente da Comissão de Protecção designa, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei de 
Protecção, o secretário, o qual o substitui nos seus impe-
dimentos.

3 — As entidades que integram a Comissão de Protec-
ção indicam os seus membros nominalmente, bem como 
o presidente e o secretário da Comissão de Protecção, ao 
presidente da Comissão Nacional de Protecção das Crian-
ças e Jovens em Risco, nos 30 dias seguintes à publicação 
da presente portaria.
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Artigo 4.º
Modalidade restrita

1 — A Comissão de Protecção, a funcionar em modali-
dade restrita, é composta, nos termos do artigo 20.º da Lei 
de Protecção, sempre por um número ímpar, nunca inferior 
a cinco, de entre os membros que integram a comissão 
alargada, designados para o efeito em reunião plenária após 
a instalação, sendo membros por inerência o presidente da 
Comissão de Protecção e os representantes do município, 
nas situações previstas no n.º 2 do artigo 15.º da referida 
Lei, e do Instituto da Segurança Social, I. P., quando não 
exerçam a presidência.

2 — Os membros da comissão restrita exercem funções 
em regime de tempo parcial ou de tempo completo, nos 
termos do n.º 3 do artigo 22.º da Lei de Protecção, durante 
o período de um ano, tempo findo o qual é obrigatoria-
mente reavaliado.

Artigo 5.º
Apoio logístico

1 — O apoio logístico necessário ao funcionamento 
da Comissão de Protecção é assegurado pelo município 
nos termos previstos no artigo 14.º da Lei de Protecção, 
podendo vir a ser celebrados protocolos de cooperação 
com os serviços do Estado representados na Comissão 
Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco 
para efeitos do suporte com os encargos financeiros re-
sultantes deste apoio.

2 — O fundo de maneio, previsto pelo n.º 2 do artigo 14.º 
da Lei de Protecção, é assegurado transitoriamente pelo 
Instituto da Segurança Social, I. P., tendo como conteúdo, 
montante e forma de gestão o previsto nos artigos 4.º e 5.º 
do Decreto -Lei n.º 332 -B/2000, de 30 de Dezembro.

3 — Os procedimentos a seguir para a determinação 
e disponibilização dos montantes do fundo de maneio 
são fixados no Despacho Normativo n.º 29/2001, de 30 
de Junho.

Artigo 6.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a partir de 15 de 
Abril de 2010.

O Ministro da Justiça, Alberto de Sousa Martins, em 
20 de Agosto de 2010. — A Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social, Maria Helena dos Santos André, 
em 22 de Setembro de 2010. 

 Portaria n.º 998/2010
de 1 de Outubro

A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, 
aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 31/2003, de 22 de 
Agosto, doravante designada por Lei de Protecção, regula 
a criação, a competência e o funcionamento das comissões 
de protecção de crianças e jovens em todos os concelhos 
do País, determinando que a respectiva instalação seja 
declarada por portaria conjunta dos Ministros da Justiça 
e do Trabalho e da Solidariedade Social.

Acções de informação e articulação entre todas as en-
tidades públicas e particulares intervenientes foram já 
desenvolvidas no concelho de Manteigas, com vista à 

instalação da respectiva Comissão de Protecção, dando 
assim cumprimento ao preceituado na Lei de Protecção.

Assim:
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 12.º da Lei de Protecção 

de Crianças e Jovens em Perigo, manda o Governo, pelos 
Ministros da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade 
Social, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

É criada a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
de Manteigas, adiante designada por Comissão de Protec-
ção, a qual fica instalada em edifício da Câmara Municipal, 
exercendo a sua competência na área do município de 
Manteigas.

Artigo 2.º
Modalidade alargada

A Comissão, a funcionar na modalidade alargada, é 
constituída, nos termos do artigo 17.º da Lei de Protecção 
de Crianças e Jovens em Perigo, pelos seguintes elementos:

a) Um representante do município;
b) Um representante do Instituto da Segurança Social, I. P.;
c) Um representante dos serviços locais do Ministério 

da Educação;
d) Um médico, em representação dos serviços de saúde;
e) Um representante das instituições particulares de 

solidariedade social ou de organizações não governamen-
tais que desenvolvam actividades de carácter não institu-
cional destinadas a crianças e jovens;

f) Um representante das instituições particulares de so-
lidariedade social ou de organizações não governamentais 
que desenvolvam actividades em regime de colocação 
institucional de crianças e jovens;

g) Um representante das associações de pais;
h) Um representante das associações ou organizações 

privadas que desenvolvam actividades desportivas, cultu-
rais ou recreativas destinadas a crianças e jovens;

i) Um representante das associações de jovens ou dos 
serviços de juventude;

j) Um representante da Guarda Nacional Republicana;
k) Quatro pessoas designadas pela assembleia muni-

cipal;
l) Os técnicos que venham a ser cooptados pela Co-

missão.

Artigo 3.º
Eleição do presidente e secretário

1 — O presidente da Comissão de Protecção é eleito 
pela comissão alargada, de entre todos os seus membros, 
na primeira reunião plenária, por um período de dois anos, 
renovável, nos termos do artigo 26.º da Lei de Protecção.

2 — O presidente da Comissão de Protecção designa, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei de 
Protecção, o secretário, o qual o substitui nos seus impe-
dimentos.

3 — As entidades que integram a Comissão de Protec-
ção indicam os seus membros nominalmente, bem como 
o presidente e o secretário da Comissão de Protecção, ao 
presidente da Comissão Nacional de Protecção das Crian-
ças e Jovens em Risco, nos 30 dias seguintes à publicação 
da presente portaria.




