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PREÂMBULO
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Soure é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede no lugar, freguesia e concelho de Soure,
gerida por uma Direção e fiscalizada por um Conselho Fiscal e tem por objetivo a defesa e
promoção dos direitos do Cidadão Deficiente Mental, nas áreas da educação, trabalho, segurança
social, saúde, segundo uma planificação integrada de serviços de apoio que vão desde a infância
até à idade adulta.
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Capítulo I
Disposições Gerais
Norma I
Âmbito da Aplicação
5

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Soure, Instituição
Particular de Solidariedade Social, com acordo de cooperação para a resposta social de Centro
de Atividades de Tempos Livres celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra,
em 01/08/2013, rege-se pelas seguintes normas:

Norma II
Legislação Aplicável
Este estabelecimento/estrutura prestadora de serviços rege-se igualmente pelo estipulado no
Despacho Normativo nº 96/89, de 21 de outubro de 1989 e no Guião Técnico do Centro de
Atividades de Tempos Livres da Direção Geral da Acão Social de Junho de 1998.

Norma III
Conceito
O Centro de Atividades de Tempos Livres constitui uma resposta social, desenvolvida em
equipamento ou serviço, que proporciona atividades de lazer a crianças e jovens com idades
compreendidas entre os 6 e os 15 anos de idade, nos períodos disponíveis das responsabilidades
escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção,
nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e multiactividades,
podendo desenvolver, complementarmente, atividades de apoio à família.

Norma IV
Objetivos do Centro de Atividades de Tempos Livres
São objetivos do CATL, nomeadamente:

1. Proporcionar aos clientes experiências que concorram para o seu crescimento como pessoa,
satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afetiva e social.
2. Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada cliente, de forma a
ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um.
3. Favorecer a inter-relação família-escola/comunidade-estabelecimento, promovendo a
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valorização, aproveitamento e recuperação de todos os recursos do meio.

Norma V
Objetivos do Regulamento
O presente Regulamento Interno de funcionamento visa:
1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados.
2.

Assegurar

a

divulgação

e

o

cumprimento

das

regras

de

funcionamento

do

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços.
3. Promover a participação ativa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da gestão da
resposta social.

Norma VI
Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas
1. A resposta social de CATL, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Soure, assegura a prestação dos seguintes serviços:
1.1. Atividades lúdico-pedagógicas;
1.2. Atividades sociopedagógicas;
1.3. Apoio psicossocial.

2. O CATL assegura, ainda, os seguintes serviços extra:
2.1. Alimentação, com um custo diário de 1,50€, onde se inclui almoço e lanche da tarde;

2.2. Transporte, nos percursos casa-instituição e instituição-casa, com base nos
quilómetros percorridos por cada cliente, num valor de 0,09€ por quilómetro. Os percursos entre
a instituição e a escola não são passíveis de qualquer custo extra.
3. As regras relacionadas com atividades/serviços prestados pelo CATL são:
3.2. Oferta aos clientes de um conjunto de atividades, documentadas no processo
individual, acompanhando a criança ao longo do percurso escolar, de modo a proporcionar uma
visão global da sua evolução, facilitar o seu acompanhamento e adequar a intervenção.

Norma VII
Plano e Relatório Anual de Atividades
Estes são instrumentos essenciais para a planificação e desenvolvimento da resposta social e
deverão reger-se pelos seguintes princípios:
1. O Plano Anual de Atividades de CATL é o documento que reúne a informação sobre a
planificação, desenvolvimento e acompanhamento em todas as áreas a desenvolver ao longo do
ano.
1.1. É da responsabilidade do Coordenador de CATL;
1.2. Deve ser entregue à Diretora Técnica da Instituição até 31 de Outubro do ano
anterior ao qual se reporta.
2. O Relatório Anual de Atividades é o documento que descreve as atividades desenvolvidas ao
longo do ano, revelando vantagens e constrangimentos, propondo alterações de procedimentos,
sugerindo novas atividades e detetando núcleos de mudança a implementar.
2.1. Tem como estrutura de análise o Plano de Atividades no ano em apreço;
2.2. Deve incluir propostas para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados,
a constar em próximo Plano Anual de Atividades;
2.3. Deve ser entregue à Diretora Técnica da Instituição até 15 de Fevereiro do ano
subsequente;
2.4. É da competência e responsabilidade do técnico responsável de CATL.
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Capítulo II
Processo de Admissão dos Clientes
Norma VIII
Condições de Admissão
8

São condições de admissão nesta estrutura:
1. Crianças/jovens com idade compreendida entre os 6 e os 15 anos.
2. Crianças/jovens com necessidades educativas especiais, desde que, em função da natureza e
grau de deficiência, a Instituição reúna condições para lhes prestar o devido apoio.
3. Os limites etários estabelecidos no número anterior poderão ser objeto de ajustamento em
casos excecionais, devidamente analisados pela Diretora Técnica e aprovados pela Direção.

Norma IX
Candidatura
1. Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do preenchimento da ficha
de inscrição que constitui parte integrante do processo de cliente, devendo fazer prova das
declarações efetuadas, mediante a entrega voluntária de cópia dos seguintes documentos:
1.1. Cédula Pessoal, Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do cliente;
1.2. Boletim Individual de Saúde (Registo de Vacinações) do cliente;
1.3. Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde do cliente;
1.4. Número de Identificação da Segurança Social do cliente;
1.5.

Bilhete

de

Identidade

ou

Cartão

de

Cidadão

do

Encarregado

de

Educação/Representante Legal;
1.6. Declaração dos rendimentos de ambos os pais/Representante Legal;
1.7.Declaração médica comprovativa de que pode frequentar a resposta social e a atestar
a inexistência de doenças infectocontagiosas, que coloquem em risco a saúde e bem-estar dos
outros clientes. Este atestado poderá ser substituído por declaração do responsável do cliente,
asseverando sob compromisso de honra a inexistência de doenças infectocontagiosas, que
coloquem em risco a saúde e bem-estar dos outros clientes.

1.8. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão das pessoas autorizadas a ficar com a
criança.

Ao abrigo do regime Geral de Proteção de Dados, o cidadão é livre de recusar a entrega de
fotocópias dos documentos referidos, devendo, nesse caso, indicar os números de identificação
de cada documento legalmente solicitado.
No caso da documentação das crianças, é recomendável o fornecimento da fotocópia,
devidamente autorizada para os fins a que se destina, como recurso para acesso imediato aos
dados em caso de emergência. O mesmo é também indicado para identificação das pessoas
autorizadas a ficar com a criança, como medida de segurança.
2. O período de candidatura decorre no seguinte período: de segunda a sexta-feira.
2.1. O horário de atendimento para a candidatura é o seguinte: das 9.00 horas às 17.00
horas.
3. A ficha de inscrição e os documentos probatórios referidos no número anterior deverão ser
entregues no Gabinete Técnico do Responsável pela resposta social.
4. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o poder
paternal ou determine a tutela/curatela.
5. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos
documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos
dados em falta.

Norma X
Critérios de Admissão
São critérios de prioridade na seleção dos clientes:
1. Famílias e indivíduos económica e socialmente desfavorecidos;
2. Crianças com Necessidades Educativas Especiais;
3. Falta ou incapacidade de um dos pais / Representante Legal ou outras situações de risco para
a criança;
4. Ausência ou indisponibilidade da família ou outras pessoas em assegurar os cuidados básicos;
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5. Elemento de referência a frequentar o estabelecimento;
6. Frequentar o agrupamento de escola de referência;
7. Situação encaminhada pelos Serviços da Segurança Social;
8. Ser residente na área do concelho de Soure;
9. Data de formalização da candidatura;
10. Outras situações consideradas relevantes.

Norma XI
Admissão
1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo Responsável Técnico desta resposta social,
a quem compete elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar, a submeter à decisão
da entidade competente.
2. É competente para decidir a Diretora Técnica, tendo em conta o parecer do Responsável
Técnico da resposta.
3. Da decisão será dado conhecimento ao cliente no prazo de oito dias.
4. No ato da admissão é devido o seguinte pagamento: mensalidade e o seguro de acidentes
pessoais.
5. A admissão dos clientes nesta Instituição implica a aceitação expressa deste Regulamento.

Norma XII
Renovação da Admissão
1. Para renovação de admissão todos os clientes devem entregar:
1.1. Boletim Individual de Saúde (Registo de Vacinações);
1.2. Declaração de rendimentos do ano civil anterior.
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Norma XIII
Não Comparência para Formalização da Admissão
A não comparência na APPACDM de Soure dos Encarregados de Educação ou Representante
Legal dos clientes durante o prazo indicado para a formalização da admissão, considera-se como
desistência.

Norma XIV
Não Aceitação de Lugar
Os Encarregados de Educação ou Representantes Legais que não aceitem o lugar para o qual
os clientes foram chamadas serão colocados no fim da lista de espera.

Norma XV
Acolhimento de Novos Clientes
Acolher um novo elemento é, acima de tudo, proporcionar as melhores condições de integração
para que, o mais rapidamente possível, se sinta membro de uma instituição.
Entende-se também como que um processo de “socialização” para alguém que vai
integrar/participar na vivência de uma instituição.
O conhecimento da estrutura organizacional e do funcionamento da instituição deve ser feito de
forma gradual, sustentada e acima de tudo acompanhada.

Norma XVI
Processo Individual do Cliente
1. Aquando da admissão é criado um Processo Individual do Cliente, ao qual é atribuído um
número sequencial, constituído por:
1.1. Um processo administrativo de acesso aos administrativos;
1.2. Um processo técnico de acesso ao Técnico Responsável da resposta social;
1.3. Um processo pedagógico de acesso à Monitora Responsável pelo cliente.

11

2. Este processo é guardado em condições que garantem a privacidade e confidencialidade, sendo
atualizado e revisto de acordo com os resultados da sua avaliação.

Norma XVII
Listas de Espera
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1. Sempre que a capacidade da resposta social não permita a admissão de todos os clientes
inscritos para a prestação de serviços os mesmos ficarão em lista de espera, se assim o
desejarem.
2. Os clientes que entrem em lista de espera estão sujeitas à avaliação das suas condições para
determinação do nível de prioridade de entrada na resposta social.
3. O cliente será avisado da inexistência de vagas e do lugar que ocupa em lista de espera, por
carta, num prazo máximo de oito dias.
4. Em caso de empate cabe ao Diretor Técnico avaliar as condições pontuais de cada candidato.

Capítulo III
Instalações e Regras de Funcionamento
Norma XVIII
Instalações
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1. O Centro de Atividades de Tempos Livres, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental de Soure, está sediado no edifício da antiga escola do 1º ciclo Souresul.
2. O Centro de Atividades de Tempos Livres e as suas instalações são compostas por: 4 salas de
atividades, 2 casas-de-banho para clientes, 1 casa de banho para colaboradores, 1 casa de banho
adaptada, copa/refeitório, espaço de atendimento e espaço de recreio ao ar livre.
Beneficiam ainda das salas de terapias existentes no Centro de Atividades Ocupacionais,
nomeadamente Sala de Snoezelen, Sala de Estimulação, Ginásio e Sala de Tecnologias da
Informação e Comunicação.

Norma XIX
Horário de Funcionamento
1. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Soure, funciona
durante todo o ano civil, das 08:00 às 20:00, ficando no entanto, devidamente salvaguardadas
as férias dos clientes com os Encarregados de Educação/Representantes Legais.
2. Os Encarregados de Educação/Representantes Legais devem ficar com os clientes, pelo menos,
15 dias consecutivos durante o ano letivo.
3. O Centro de Atividades de Tempos Livres encerra aos Sábados, Domingos, Feriados
obrigatórios, Feriado Municipal (21 de Setembro), véspera de Natal e Carnaval.
4. O horário do CATL está de acordo com o horário das escolas, como mostra a tabela seguinte:

Horário Escola

Horário CATL

09:30 – 12:45

08:00 – 09:30

15:30 – 17:30

17:30 – 20:00

Os Responsáveis/Encarregados de Educação comprometem-se a respeitar os horários em vigor,
entregando e recolhendo as crianças dentro dos limites estabelecidos.
5. Sempre que os Responsáveis/Encarregados de Educação não respeitem o limite estabelecido
para encerramento do CATL, serão cobradas multas, de acordo com a seguinte distribuição:


Até à primeira meia hora de atraso, 10€ de multa;



A partir de 1 hora de atraso, 20€ de multa.

O valor das multas será cobrado na mensalidade imediatamente seguinte à data da infração.
6. O serviço poderá encerrar por determinação da Direção em casos de força maior, devidamente
justificados e/ou por imposição ou recomendação dos Serviços Oficiais de Saúde ou outras
Entidades Públicas.

Norma XX
Comparticipações familiares
(Clientes abrangidos pelos Acordos da Segurança Social)
(de acordo com a Portaria nº196-A/2015 de 1 de julho)

1. Comparticipações familiares
Considera-se comparticipação familiar o valor pago pela utilização dos serviços e equipamentos
sociais, determinado em função da percentagem definida para cada resposta social, a aplicar
sobre o rendimento per capita do agregado familiar.
2. Agregado familiar
2.1

Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de

parentesco, afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum
designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau;
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
d) Tutores e pessoas a quem o cliente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e) Adotados e tutelados pelo cliente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e
crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa ao cliente ou a qualquer
dos elementos do agregado familiar.
2.2 Para efeitos de composição do agregado familiar estão excluídas as pessoas que se encontrem
nas seguintes situações:
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a) Tenham entre si um vínculo contratual (ex: hospedagem ou arrendamento de parte da
habitação);
b) Permaneçam na habitação por um curto período de tempo.
2.3 Considera-se que a situação de economia comum se mantém nos casos em que se verifique
a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de algum dos membros
do agregado familiar e, ainda que por período superior, se a mesma for devida a razões de
saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter
temporário.
3

Rendimentos do agregado familiar:

3.1Para efeitos de determinação do montante de rendimento do agregado familiar (RAF),
consideram-se os seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do
regime simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos
coeficientes previstos no Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de
produtos e de serviços prestados);
c) De pensões - pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou
outras de idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo
de companhias de seguros ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos;
d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para a frequência e conclusão, até ao
grau de licenciatura);
f)

Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, pagas ou colocadas à disposição
dos respetivos titulares, bem como as importâncias relativas à cedência do uso do prédio
ou de parte dele e aos serviços relacionados com aquela cedência, a diferença auferida
pelo sublocador entre a renda recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, à
cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência de uso de partes comuns
de prédios.
Sempre que desses bens imóveis não resultem rendas, ou que estas sejam inferiores ao
valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o valor inferior a 5%
do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada ou de certidão de teor
matricial, emitida pelos serviços de finanças competentes, ou do documento que titule a
aquisição, reportado a 31 de Dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento
o montante resultante da aplicação daquela percentagem.
Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do requerente
e do respetivo agregado familiar, salvo se o seu valor patrimonial for superior a 390 vezes
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o valor do Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), situação em que se considera
como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele limite;
g) De capitais - rendimentos definidos no artigo 5º do Código do IRS, designadamente, os
juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos
financeiros.
Sempre que estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos créditos depositados
em contas bancárias e de outros valores mobiliários, de que o requerente ou qualquer
elemento do agregado familiar sejam titulares em 31 de dezembro do ano relevante,
considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação daquela percentagem.
h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal,
no âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida).
3.2. Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar consideram-se os
rendimentos anuais ou anualizados.

4. Despesas fixas
Para efeitos de determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas:
a) Os valores das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido;
b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria e
permanente;
c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de
residência;
d) Despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de
doença crónica;
e) Comparticipação nas despesas da resposta social ERPI relativo a ascendentes e outros
familiares.
4.1. Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b), c) e d) do ponto anterior é estabelecido
como limite máximo do total da despesa a considerar, salvaguardando que o mesmo não seja
inferior à RMMG; nos casos em que essa soma seja inferior à RMMG, é considerado o valor real
da despesa.
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5. Cálculo do rendimento per capita mensal do agregado familiar
5.1 O rendimento per capita mensal do agregado familiar é calculado de acordo com a seguinte
fórmula:
RC = RAF/12 –D
n
17

Sendo:
RC= Rendimento per capita mensal
RAF=Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado)
D= Despesas mensais fixas
n= Número de elementos do agregado familiar

6. Prova dos rendimentos e das despesas fixas
6.1 A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação da declaração
de IRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do
agregado.
6.2 Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, ou a falta de
entrega dos documentos probatórios, e após efetuarem as diligências que considerem adequadas,
a instituição convenciona um montante de comparticipação familiar até ao limite da
comparticipação familiar máxima.
6.3 A falta de entrega dos documentos referidos em 6.1 no prazo concedido para o efeito
determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
6.4 A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos
documentos comprovativos.

7. Montante máximo da comparticipação familiar
7.1 A comparticipação familiar máxima, não pode exceder o custo médio real do cliente verificado
na resposta social, no ano anterior, salvo se outra solução resultar das disposições legais,
instrumentos regulamentares e outorgados entre as entidades representativas das Instituições e
o Ministério responsável pela área da Segurança Social.

7.2 Considera-se custo médio real do cliente aquele que é calculado em função do valor das
despesas efetivamente verificadas no ano anterior com o funcionamento da resposta social,
atualizado de acordo com o índice de inflação, e do número de clientes que frequentaram a
resposta social nesse ano.
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8. Redução da comparticipação familiar
8.1 Há lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando o período de
ausência devidamente fundamentado exceda os 15 dias seguidos.
8.2 Há lugar a uma redução de 20% na comparticipação familiar mensal, caso se verifique a
frequência de dois ou mais elementos do agregado familiar.
8.3 A Instituição poderá reduzir o valor, dispensar ou suspender o pagamento das
comparticipações familiares, sempre que através de uma cuidada análise socioeconómica do
agregado familiar, se conclua pela sua especial onerosidade ou impossibilidade.

9. Revisão da comparticipação familiar
9.1 As comparticipações familiares, em regra são objeto de revisão anual, a efetuar no início do
ano civil, ou sempre que ocorram alterações, designadamente no rendimento per capita e nas
opções de cuidados e serviços a prestar.

10. Apuramento do montante da comparticipação familiar
10.1 Para determinação da comparticipação familiar pela utilização dos equipamentos e serviços
de CATL e de acordo com o rendimento per capita mensal apurado, o agregado familiar é
posicionado num dos seguintes escalões indexados à RMMG:

Percentagem a aplicar sobre o rendimento per capita
Escalões de

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Rendimentos

<30%

> 30%

>50%

>70%

>100%

> 150%

RMG

<50%RMG

<70% RMG

<100%RMG

<150%RMG

RMG

10.2 O valor da comparticipação familiar mensal determina-se pela aplicação de uma
percentagem ao rendimento per capita mensal do agregado familiar, aplicando-se as seguintes
percentagens:

Percentagem a aplicar sobre o rendimento per capita
Escalões de

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Rendimentos

<30%

> 30%

>50%

>70%

>100%

> 150%

RMG

<50%RMG

<70% RMG

<100%RMG

<150%RMG

RMG

3%

4%

6%

7.5%

9%

9%

CATL com
extensão de
horário sem
almoço

11. Recebimentos de comparticipações familiares
11.1. O pagamento da mensalidade é efetuado até ao dia 10 de cada mês, nos Serviços
Administrativos da Instituição.
11.2. Se o pagamento ocorrer após o dia 10, a mesma será acrescida de 10% ao seu
montante.
11.3. Se o pagamento for efetivado após o dia 20, a mesma será acrescida em 20%.
11.4. Os serviços prestados que não se encontrem incluídos na mensalidade deverão ser
pagos no ato da prestação dos mesmos.

12. Regularizações de comparticipações familiares
12.1 No caso da liquidação não se proceder até 30 dias após a data prevista para pagamento,
é emitido um aviso para a regularização da situação, pelo que é solicitado que a mesma seja
efetuada num prazo máximo de 5 dias úteis.
12.2 Nos casos em que o incumprimento se mantém após 90 dias, é emitido um aviso final,
em carta registada com aviso de receção, para num prazo máximo de 5 dias úteis proceder à
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respetiva regularização da situação, e alertando para o fato de que após os 5 dias se irá proceder
à suspensão temporária do serviço até à liquidação do montante em falta.
12.3 A suspensão temporária dos serviços passará a ser definitiva após 6 meses do envio do
aviso final para a regularização da situação.
12.4 As medidas anteriormente definidas poderão ser suspensas, exclusivamente por
decisão da direção, nos casos devidamente justificados.

Norma XXI
Clientes não abrangidos pelos Acordos com a Segurança Social

1. Mediante a procura dos Responsáveis/Encarregados de Educação e assegurando como limite
a capacidade máxima da Resposta, o CATL poderá aceitar clientes não abrangidos pelos Acordos
com a Segurança social.
2. Os clientes nestas condições encontram-se sujeitos às normas estipuladas para os clientes com
Acordos, no que diz respeito às condições de candidatura, admissão e funcionamento.
3. Os clientes neste regime poderão optar pelo pagamento de um valor mensal ou semanal, de
acordo com as suas preferências ou necessidades, desde que haja disponibilidade no número de
vagas.
4. Os valores mensais e semanais a cobrar são estipulados anualmente pela APPACDM de Soure,
nunca ultrapassando o custo máximo por utente definido para esta Resposta.
5. A APPACDM de Soure reserva-se o direito de recusar inscrições, assim que a capacidade
máxima estabelecida seja atingida.
6. Os clientes a usufruir dos serviços de CATL na modalidade não abrangida pelos Acordos são
incluídos numa listagem, por ordem de admissão, em que terão prioridade na substituição de
eventuais saídas ou desistências de clientes abrangidos pelos Acordos.

Norma XXII
Falta de Apresentação de Documentos
A falta de apresentação dos documentos necessários ao cálculo da comparticipação implica a
aplicação da comparticipação máxima.
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Norma XXIII
Faltas
1. As faltas dos cientes devem ser, sempre que possível, comunicadas e justificadas
antecipadamente.
2. As faltas injustificadas não têm qualquer desconto na comparticipação.
3. A partir do décimo dia útil de faltas, inclusive, se estas não tiverem sido justificadas, a inscrição
do cliente pode ser anulada.

Norma XXIV
Desistências e Cancelamentos
1. Sempre que haja desistência, o Encarregado de Educação/Representante Legal deve
comunicar o fato por escrito, no penúltimo mês de frequência.
2. Enquanto não o fizer, tem que pagar 25% do valor da comparticipação, mesmo que não se
tenha registado frequência.
3. O cancelamento ou desistência implicam a perda automática de toda e qualquer posição de
preferência, obrigando a fazer uma nova inscrição.
4. Quando ocorram situações de doença prolongada ou internamento, devidamente justificadas,
que determinem faltas superiores a trinta dias, a inscrição manter-se-á válida e sem pagamento
da mensalidade.

Norma XXV
Refeições
1. A instituição assegura as refeições apenas nos períodos das interrupções letivas.
2. A alimentação é variada, confecionada de acordo com os princípios de HACCP, e adequada
qualitativa e quantitativamente às idades dos clientes.
3. Em caso de dieta, ou alergia a algum alimento deve o Encarregado de Educação/Representante
Legal informar a Instituição dos cuidados especiais a ter com o cliente.
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4. As ementas são elaboradas e validadas por uma Nutricionista e encontram-se afixadas em local
visível na Instituição.

Norma XXVI
Passeios ou Deslocações
22

1. Os passeios, visitas de estudo ou outras deslocações organizadas pela Instituição, só poderão
ser concretizadas após autorização do Encarregado de Educação/Responsável Legal.
2. Em atividades extra poderá ser necessária contribuição monetária por parte dos clientes.
3. Para o bom desenvolvimento das atividades é necessário respeitar os horários.

Norma XXVII
Quadro de Pessoal
1. O quadro de pessoal do CATL encontra-se afixado em local bem visível, contendo a indicação
do número de recursos humanos (direção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar), formação e
conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação em vigor.

Norma XXVIII
Coordenação
1. A resposta social – CATL é coordenado por uma Técnica Superior de Serviço Social.
2. À responsável técnica compete designadamente:
2.1. Estudar a situação socioeconómica e familiar dos candidatos à admissão;
2.2. Estudar e propor a comparticipação do cliente de acordo com os critérios definidos;
2.3. Proceder ao acolhimento dos clientes com vista a facilitar a sua integração;
2.4. Organizar e manter atualizado o processo individual de cada cliente;
2.5. Fomentar e reforçar as relações entre clientes, familiares, amigos e comunidade;
2.6. Elaborar o plano anual de atividades e o relatório anual de atividades;

2.7. Incentivar a organização de atividades, fomentando a interação ao nível do concelho;
2.8. Fomentar a participação dos clientes na vida diária da instituição.

Norma XXIX
Ajudantes de estabelecimento
1. Às ajudantes de estabelecimento/animadora compete designadamente:
1.1. Proceder ao acompanhamento diurno dos clientes do Centro de Atividades de
Tempos Livres;
1.2. Participar na ocupação de tempos livres;
1.3. Apoiar na realização de atividades socioeducativas;
1.4. Apoiar os clientes nos trabalhos que tenham de realizar;
1.5. Auxiliar, se necessário, nas tarefas de alimentação;
1.6. Auxiliar nos cuidados de higiene pessoal dos clientes, sempre que necessário;
1.7. Acompanhar os clientes a consultas médicas/tratamentos de enfermagem/exames,
se necessário.

Norma XXX
Direção Técnica
1. A Direção Técnica da resposta social deve ser assegurada por um elemento com formação
técnica e académica correspondente a licenciatura no âmbito das ciências sociais e humanas,
cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em local bem visível.
2. À Diretora Técnica compete, designadamente:
2.1. Dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela sua organização, execução,
controlo e avaliação;
2.2. Assegurar o recrutamento de profissionais com formação/qualificação adequada à
prestação dos serviços propostos;
2.3. Assegurar a coordenação da equipa;
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2.4. Garantir a qualidade técnica do diagnóstico de cada situação e da elaboração do
respetivo plano de desenvolvimento individual;
2.5. Garantir a supervisão do pessoal do CATL;
2.6. Sensibilizar o pessoal face às problemáticas dos clientes.
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Capítulo IV
Direitos e Deveres
Norma XXXI
Direitos dos Clientes
25

São direitos dos clientes:
1. Ser tratado com respeito e dignidade por qualquer membro da Instituição;
2. Confidencialidade do processo individual, que lhe diz respeito e à sua família;
3. Conhecer as normas dos serviços, dos equipamentos e materiais da Instituição;
4. Ver promovida a sua autonomia e participação no desenvolvimento do seu quotidiano;
5. Participar ou fazer-se representar na elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Individual
e Plano de Atividades, de forma a assegurar uma complementaridade educativa;

Norma XXXII
Deveres dos Clientes
São deveres dos clientes:
1. Tratar com respeito e dignidade todos os membros da Instituição;
2. Conhecer e cumprir as normas de funcionamento;
3. Cuidar da sua apresentação, higiene, linguagem e atitudes;
4. Respeitar e cuidar os espaços e equipamentos utilizados;
5. Responsabilizar-se pelos brinquedos ou outros acessórios trazidos para a Instituição,
nomeadamente equipamentos eletrónicos (telemóveis, tablets, consolas, etc.);
6. Assinar um termo de responsabilidade, sempre que haja passeios ou visitas.

Norma XXXIII
Direitos dos Colaboradores
São direitos dos colaboradores:
1. O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como
pelos seus usos e costumes;
2. Retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o
princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna;
3. Organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a
realização pessoal;
4. Prestação do trabalho em condições de higiene e segurança;
5. Repouso e horário, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias
periódicas pagas.

Norma XXXIV
Deveres dos colaboradores
São deveres do trabalhador:
1.Respeitar e tratar com urbanidade e probidade os clientes, a entidade empregadora, os
superiores hierárquicos e os companheiros de trabalho;
2. Respeitar a individualidade de cada cliente;
3. Respeitar hábitos e ritmos de vida;
4.Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
5.Realizar o trabalho com zelo e diligência;
6.Cumprir ordens e instruções do empregador em tudo o que respeite à execução e disciplina do
trabalho;
7.Velar pela conservação e boa utilização dos bens, equipamentos e instrumentos relacionados
com o seu trabalho;
8.Contribuir para a otimização da qualidade dos serviços prestados;
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9. Apresentar Certificado de Registo Criminal e ponderar a informação constante do mesmo na
aferição da respetiva idoneidade para o exercício de funções que envolvam contato regular com
menores, por força do disposto do Artigo 2º, Nº2, da Lei 113/2009, de 17 de Setembro.

Norma XXXV
Direitos da Entidade Gestora do Estabelecimento
São direitos da entidade gestora da estrutura:
1. Receber do cliente todas as informações necessárias de forma a adequar o Projeto Educativo
e o Projeto Pedagógico à situação da criança;
2. Ser informada pelo cliente, sempre que necessário, do receituário médico da criança com a
posologia e o horário da toma dos medicamentos para uma administração correta destes;
3. Ser respeitado o horário estabelecido;
4. Ser informada com a devida antecedência de qualquer ausência que impossibilite/inviabilize a
prestação de serviços;
5. Receber atempadamente a comparticipação devida pelos serviços;
6. Ser informada de qualquer alteração, substancial, na forma de prestação dos serviços
solicitados;
7. Ser informada pelo cliente das necessidades dietéticas especiais da criança, a fim de se
satisfazer as suas necessidades.

Norma XXXVI
Deveres da Entidade Gestora do Estabelecimento
São deveres da entidade gestora da estrutura:
1. Possuir Regulamento Interno com objetivos, condições de admissão e condições de prestação
de serviços;
2. Prestar os serviços constantes do respetivo Regulamento Interno, de acordo com as
necessidades do cliente e o contrato celebrado;

27

3. Garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através do recrutamento de
profissionais com formação qualificada adequada;
4. Garantir o sigilo dos dados individuais dos clientes constantes nos respetivos processos, salvo
as situações solicitadas por entidades oficiais, nomeadamente Segurança Social, Tribunais e
Unidades de Saúde;
5.Ser respeitados e tratados com urbanidade os seus colaboradores, deixando-os desenvolver o
seu trabalho de acordo com os procedimentos adotados pela Instituição
6. Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação
dos utilizadores;
7. Dispor do Livro de Reclamações;
8. Manter atualizada a tabela de comparticipações constantes no Regulamento Interno, de acordo
com as Orientações Normativas da Tutela e respetivas condições de prestação;
9. Manter contacto com regularidade com a família para que seja possível dar continuidade da
Acão educativa;
10. Elaborar o Projeto Educativo e o Projeto Pedagógico;
11. Elaborar o Plano de Desenvolvimento Individual, adequando-o às necessidades do cliente;
12. Garantir em caso de acidente ou doença súbita, atendimento imediato ao cliente, avisando
desde logo a família.

Norma XXXVII
Voluntários

Define-se como voluntário (de acordo com o Decreto-Lei nº71/98 de 3 de Novembro) o Indivíduo
que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões
próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização
promotora.

São direitos do voluntário:
1. Ter acesso a programas de formação inicial e contínua, tendo em vista o aperfeiçoamento do
seu trabalho voluntário;
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2. Dispor de um cartão de identificação de voluntário;
3. Exercer o seu trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;
4. Possuir um seguro de acidentes;
5. Faltar justificadamente, se empregado, quando convocado pela organização promotora,
nomeadamente por motivo do cumprimento de missões urgentes, em situações de emergência,
calamidade pública ou equiparadas;
6. Receber as indemnizações, subsídios e pensões, bem como outras regalias legalmente
definidas, em caso de acidente ou doença contraída no exercício do trabalho voluntário;
7. Estabelecer com a entidade que colabora um programa de voluntariado que regule as suas
relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho voluntário que vai realizar;
8. Ser ouvido na preparação das decisões da organização promotora que afetem o
desenvolvimento do trabalho voluntário;
9. Beneficiar, na qualidade de voluntário, de um regime especial de utilização de transportes
públicos, nas condições estabelecidas na legislação aplicável;
10. Ser reembolsado das importâncias despendidas no exercício de uma atividade programada
pela organização promotora, desde que inadiáveis e devidamente justificadas, dentro dos limites
eventualmente estabelecidos pela mesma entidade.

São deveres do voluntário:
1. Observar os princípios deontológicos por que se rege a atividade que realiza, designadamente
o respeito pela vida privada de todos quantos dela beneficiam;
2. Observar as normas que regulam o funcionamento da entidade a que presta colaboração e
dos respetivos programas ou projetos;
3. Atuar de forma diligente, isenta e solidária;
4. Participar nos programas de formação destinados ao correto desenvolvimento do trabalho
voluntário;
5. Zelar pela boa utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos e utensílios postos
ao seu dispor;
6. Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as suas opções e
seguindo as suas orientações técnicas;
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7. Não assumir o papel de representante da organização promotora sem o conhecimento e prévia
autorização desta;
8. Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário de acordo com o programa acordado
com a organização promotora;
9. Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da sua atividade.
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Norma XXXVIII
Participação de familiares/Encarregados de Educação

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação de
familiares/Encarregados de Educação na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis
da organização, através da sua participação em reuniões, na colaboração na elaboração dos
planos individuais dos clientes, na recolha de sugestões e reclamações, na avaliação da satisfação
de necessidades e expectativas e na participação em atividades.

Norma XXXIX
Contrato da Prestação de Serviços
1. Nos termos da legislação em vigor, entre o Encarregado de Educação ou o seu Representante
Legal e a APPACDM de Soure deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de
serviços, onde conste:
1.1. Os direitos e obrigações de ambas as partes, o período de vigência do contrato e as
condições em que pode haver lugar à sua cessação;
1.2. Os serviços a prestar, a sua periodicidade e respetivo horário, bem como o preço
praticado.

Norma XL
Livro de Reclamações
Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento possui Livro de Reclamações, que
poderá ser solicitado junto da receção do CATL.

Norma XLI
Projeto Educativo
1. O desenvolvimento das atividades previstas anualmente baseia-se num Projeto Educativo, que
integra o trabalho com:
1.1. As crianças, de modo a que os cuidados prestados respondam não só à satisfação
das suas necessidades e bem-estar, mas também favoreçam o seu desenvolvimento integrado.
1.2. A família, que deve assegurar a complementaridade educativa através:
1.2.1. Reuniões periódicas;
1.2.2 Contactos individuais, com frequência;
1.2.3. Incentivos à participação ativa no CATL;
1.2.4. Interação Família/CATL/Técnico Especializado no acompanhamento das
crianças com necessidades educativas especiais.
1.3. A comunidade, de forma a permitir a inter-relação entre os vários grupos.

Norma XLII
Projeto Pedagógico
1. O Projeto Pedagógico é definido anualmente e visa proporcionar aos clientes diversas
experiências.
2. As atividades realizadas diariamente têm em conta as características específicas dos clientes e
asseguram a satisfação das suas necessidades físicas, afetivas e cognitivas.
3. O Projeto Pedagógico é objeto de avaliação, a partir do qual se procede às correções
necessárias tendo em conta a melhoria dos serviços prestados.

Norma XLIII
Atendimento
Semanalmente, os Encarregados de Educação ou Representantes Legais são atendidos pelo
Responsável da resposta social, estando o horário afixado na Instituição.
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Capítulo V
Disposições Finais
Norma XLIV
Alterações ao Regulamento
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Nos termos da legislação em vigor, a APPACDM de Soure deverá informar e contratualizar com
os clientes e/ou responsáveis legais sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a
antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do
direito à resolução do contrato a que estes assiste.
Estas alterações deverão ser comunicadas à entidade competente para o licenciamento técnico
da resposta social.

Norma XLV
Integração de Lacunas
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela APPACDM de Soure, tendo em
conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria.

Capítulo VI
Disposições Complementares
Norma XLVI
Situações de Emergência
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Em caso de acidente ou doença súbita, a instituição garante o atendimento imediato ao cliente,
avisando desde logo a família.

Norma XLVII
Seguro
Todos os clientes possuem um Seguro de Acidentes Pessoais cujo pagamento é anual e imputável
aos Encarregados de Educação/Representante Legal.

Norma XLVIII
Medicação
1.Em relação à medicação a administrar ao cliente, esta só é feita mediante documento escrito e
assinado pelo médico assistente e autorização escrita do Encarregado de Educação ou
Representante Legal.
2. Relativamente aos antipiréticos e analgésicos, a autorização para a sua administração consta
na Ficha de Caracterização do Cliente.

Norma XLIX
Doenças Infectocontagiosas
1. Os clientes com doenças infectocontagiosas devem permanecer em casa, o período de tempo
que o médico considerar por conveniente para o seu restabelecimento.

Norma L
Reuniões
1. No início de cada ano letivo realiza-se uma reunião geral com Encarregados de
Educação/Representantes Legais.
2. Periodicamente, e sempre que necessário, existem reuniões entre os Encarregados de
Educação/Representantes Legais e o respetivo Responsável da resposta social.
3. Qualquer assunto de carácter pedagógico relacionado com os clientes deve ser tratado pelos
Encarregados de Educação/Representantes Legais e com o Técnico Responsável.
4. Assuntos de outra índole deverão ser tratados juntos da Direção.

Norma LI
Transporte
O transporte de clientes de e para a instituição é realizado pelas viaturas da APPACDM de Soure
e pelo dos familiares.

Norma LII
Entrega das Crianças
1. Os clientes só poderão ser entregues a:
1.1. Encarregados de Educação/Representantes Legais;
1.2. Pessoas expressamente autorizadas pelos mesmos.

Norma LIII
Limpeza, Higienização das Instalações e Controlo de Pragas
1. O CATL possui um plano de limpeza e higienização das instalações e material em uso.
2. A APPACDM de Soure mantém contratos da prestação de serviços com uma empresa de
serviços de proteção ambiental para desratização e desbaratização.
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Norma LIV
Haveres dos Clientes
A Instituição não se responsabiliza pelos objetos de valor trazidos pelos clientes.
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Norma LV
Papel da Família
Este regulamento pretende salvaguardar o papel da família, de forma a que a instituição não a
substitua.
O CATL funciona como apoio à família e nunca a substitui ou ultrapassa.

Norma LVI
Entrada em Vigor
Este regulamento substitui o anterior e entra em vigor a partir de 4 de Junho de 2015.

A Direção,

