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REGULAMENTO INTERNO

INTRODUÇÃO
O presente documento destina-se, fundamentalmente, a regulamentar, disciplinar e definir regras de
funcionamento de modo a clarificar as relações entre a Direcção e o Pessoal de Serviço, e entre o
próprio Pessoal de Serviço da Instituição Particular de Solidariedade Social, denominada APCE –
Associação de Paralisia Cerebral de Évora.
É um documento que terá sempre presente e como objectivo imperioso, a letra e a forma dos Estatutos desta Instituição, inserindo-se no âmbito do Artigo 40º, alínea e) dos mesmos Estatutos.
É, portanto, um REGULAMENTO INTERNO destinado a facilitar a organização e a prestação de serviços que se pretendem de qualidade. Propõe-se assim ser um documento articulado numa sequência
lógica que se pretende justa, equilibrada e, sobretudo, legal, que regulamente as relações entre a
entidade patronal, representada pela sua Direcção (eleita por sufrágio directo dos Associados), e o
pessoal de serviço e entre o próprio pessoal de serviço, que se encontre afecto às várias Áreas de
Intervenção, tendo sempre presente os deveres e obrigações das partes envolvidas.
Um REGULAMENTO INTERNO onde a palavra SOLIDARIEDADE seja a filosofia de base, com vista à
promoção do bem-estar da população que servimos.
Sempre que os interesses globais da Instituição o justifiquem, partes deste regulamento podem ser
sujeitas a revisão.

A DIRECÇÃO
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CAPÍTULO I
Natureza, Âmbito e Território
Artigo 1°
Natureza
A APCE (Associação de Paralisia Cerebral de Évora), é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social que tem por objetivos, de acordo com o art.º 8º dos Estatutos, prevenir, habilitar, participar,
incluir socialmente e apoiar jovens e crianças com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e
outras e despectiva família. Rege-se pelas normas constantes do presente regulamento.

Artigo 2°
Âmbito
1. A APCE propõe-se promover, e manter as seguintes Áreas de Intervenção:
a. Centro de Reabilitação e Inclusão Social (CRIS) que integra o Centro de Recursos para a Inclusão, reconhecido pelo Ministério da Educação assim como a Formação Profissional;
b. O Centro de Desenvolvimento e Intervenção Precoce (CDIP);
c. A Creche e Jardim-de-infância Quinta dos Sonhos;
d. A Quinta Pedagógica do Pomarinho.
2. O presente regulamento visa essencialmente assegurar a divulgação e o cumprimento das regras
de funcionamento da APCE e apresenta uma parte geral que se aplica de igual modo a todas as
Áreas de Intervenção, e, como anexo, os regulamentos de cada Área de Intervenção, tendo em
conta as especificidades de cada uma delas. O anexo referente a cada Área de Intervenção faz
parte integrante do presente regulamento.

Artigo 3°
Território
A Associação, de âmbito regional, desenvolve as suas Actividades no território correspondente aos
distritos de Évora e Portalegre, sendo a sua sede localizada na cidade de Évora. Além da sede, em
Évora, tem ainda serviços localizados na Quinta dos Sonhos e na Quinta do Pomarinho.
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CAPÍTULO II
Organização Interna e Órgãos Direcção

Secção I
Organização Interna
Artigo 4°
Hierarquia
1. A organização hierárquica compõe-se de dois níveis:
e. Direcção;
f. Coordenadores (as) das Áreas de Intervenção.
2. O(a)s Coordenadores(as) são nomeados(as) pela Direcção, depois de obtido parecer da respectiva equipa, e/ou de outras entidades, de acordo com a especificidade de cada Área de Intervenção, com mandatos por ano lectivo1;
3. O(a) Coordenador(a) de cada Área de Intervenção é responsável pela respectiva Área, respondendo perante a Direcção, pelo seu bom funcionamento. Desempenhará funções de coordenação de todas as tarefas inerentes à respectiva Área de Intervenção, de acordo com as orientações da Direcção, nomeadamente, organizando e distribuindo tarefas, verificando o cumprimento dos horários, marcando presenças, gerindo as férias e folgas, fazendo as devidas propostas à
Direcção, sempre que se justifique.
4. Os trabalhadores das várias Áreas de Intervenção devem cumprir as directrizes do (a) respectivo
(a) Coordenador (a) directo (a), de acordo com as orientações da Direcção.

Artigo 5°
Equipamento e normas aplicáveis
Os equipamentos colocados à disposição dos técnicos, devem estar de acordo com as regras e normas exigíveis nos normativos legais e em boas condições de funcionamento. Cada técnico é responsável por providenciar o bom funcionamento dos equipamentos que lhe estão afectos, em articulação com o respectivo coordenador.

1

Excepto Intervenção Precoce que segue os normativos legais em vigor, a nível nacional.
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Secção II
Sistema Organizacional
Artigo 6°
Organograma

(a) Integra o Centro de Recursos para a Inclusão

Secção III
Avaliação, Desempenho e Disciplina
Artigo 7°
Avaliação/Desempenho
Os trabalhadores serão avaliados uma vez por ano, no início de cada ano.
Essa avaliação será qualitativa e quantitativa, com base em cinco níveis, de 1 a 5.
2. Classificação para avaliação:
a. 1 - Muito Insuficiente; 2 - Insuficiente; 3 - Suficiente; 4 - Bom e 5 - Muito Bom.
Só os níveis 3, 4 e 5 são considerados objectivos atingidos.
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b. As avaliações serão realizadas em datas a fixar anualmente.
3. As avaliações serão feitas por uma Comissão de Avaliação, a definir anualmente pela Direcção,
em que um dos elementos constituintes tem que ter contacto com o conteúdo funcional do
Avaliado. A classificação final resulta da média da classificação obtida na avaliação de todos os
itens, em concordância entre a Comissão de Avaliação e o Avaliado. Caso não seja possível obter
essa concordância, é a opinião da Comissão de Avaliação que prevalece. A Avaliação carece de
homologação por parte da Direcção.
Os trabalhadores podem ser recompensados pelos bons serviços, definindo a Direcção, anualmente, antes do início do processo de Avaliação, os prémios a atribuir aos trabalhadores com
classificação 5.
4. A avaliação é individual, dentro de cada grupo (Área de Intervenção).
5. A avaliação é pessoal e confidencial. Cada trabalhador só pode aceder à sua classificação final.
6. Cada categoria profissional tem um método de avaliação único.
7. A avaliação anual deverá ter em consideração o contributo individual para a qualidade do serviço que presta, a capacidade de trabalhar em equipa, o contributo colectivo para a qualidade da
Instituição, as propostas inovadoras que contribuam para melhorar a qualidade dos serviços que
a Instituição presta, a opinião das famílias dos jovens e crianças apoiados, a informação da escola sede de agrupamento de escolas frequentado por crianças/jovens apoiados, a assiduidade, a
formação profissional afim.

Artigo 8°
Disciplina
1. O poder disciplinar cabe à Direcção.
2. À análise disciplinar a que um trabalhador fica sujeito, assim como ao exercício do poder disciplinar, na sequência de procedimento disciplinar, aplica-se o que está previsto na Lei n.º 7/2009,
de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho).

Secção IV
Formação Profissional
Artigo 9º
Formação
1. A Instituição deverá apoiar, no possível, a formação profissional dos seus trabalhadores, de
acordo com os normativos legais em vigor.
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2. A escolha dos trabalhadores para a formação profissional terá em conta a vontade do trabalhador, a real necessidade dessa formação, a necessidade de formação pela Instituição e, por fim, a
avaliação.

CAPÍTULO III
Do Pessoal

Secção I
Enquadramento, Vencimentos e Outras Disposições Gerais
Artigo 10°
Definição
São considerados trabalhadores as pessoas, entre os 18 a 65 anos, que tenham vínculo profissional
com a APCE., nos termos definidos na lei geral do trabalho.

Artigo 11°
Aplicações Legais e Internas
Aos Trabalhadores da APCE., aplicam-se o Código do Trabalho e a Convenção Colectiva de Trabalho
da IPSS, actualmente em vigor.

Artigo 12º
Quadro de Pessoal
1. O quadro de pessoal da APCE encontra-se afixado em local bem visível, contendo a indicação do
número de recursos humanos (equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e
conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em vigor.
2. As funções dos trabalhadores são as inerentes às respectivas competências profissionais,
constantes dos respectivos contratos de trabalho e/ou definidas pela Direcção, com a
concordância do respectivo trabalhador.

Artigo 13°
Faltas
1. Aplica-se aos trabalhadores da APCE, o regime geral de faltas, previstas no Código do Trabalho.
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2. Qualquer falta terá de ser formalmente comunicada e, posteriormente, justificada.
3. As faltas indicadas no n.º 1 deste Artigo, serão autorizadas pelas Direcção, mediante instrução
de processo por parte do respectivo(a) Coordenador(a), onde conste o seu parecer e as
implicações da (s) falta (s) nas respostas que a Associação está a assegurar.
4. O trabalhador só poderá ausentar-se do serviço com prévia autorização do respectivo superior
hierárquico, sem a qual será considerada falta injustificada.
5. O trabalhador que chegar fora do seu horário de trabalho normal (mais tarde) e que não seja
motivado por qualquer imperativo de serviço, deverá apresentar a respectiva justificação que,
não sendo aceite pelo seu superior hierárquico, será considerada falta injustificada.
6. As deslocações extraordinárias em serviço devem ser comunicadas à Direcção para efeitos de
possível aprovação. O Processo deve ter parecer do(a) Coordenador(a), onde se explicite
claramente as implicações dessa(s) deslocação(ões) nas respostas que estão a ser asseguradas.

Artigo 14º
Folgas
1. A Direcção pode conceder, em regime extraordinário, por solicitação formal do trabalhador,
meio-dia de trabalho de folga mensal, não acumulável, sem prejuízo do andamento normal do
serviço, desde que asseguradas as horas previstas de trabalho semanal.2
2.

A Direcção, poderá conceder folgas, extraordinariamente, em situações pontuais (ex.: Natal,
etc.), aos seus trabalhadores, sem prejuízo do andamento normal do serviço.

Artigo 15º
Horários de Trabalho
1. Os trabalhadores trabalham as horas previstas no contrato de trabalho. As modalidades de
horário, podem ser:
a. Horário Fixo;
b. Horário Flexível
2. Em regra, o horário a adoptar será o horário fixo. Porém, para casos específicos, poderão existir
outras modalidades de horário, nomeadamente o regime de horário flexível desde que responda melhor às necessidades da Associação.
3. O cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, bem como do período normal de
trabalho, é verificado por um sistema de registo manual colocado sob a responsabilidade dos
Serviços Administrativos.
4. O registo de ponto deve efectuar-se no início e no termo da cada período de trabalho.
2

Folgas a gozar preferencialmente à 6ª feira ou em dias em que não haja apoios directos
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5. Exceptuam-se do determinado no número anterior o pessoal em serviço externo devidamente
autorizado.
6. A falta de registo de ponto, à entrada ou à saída, faz presumir a ausência do trabalhador, desde
o último registo efectuado.
7. As deficiências resultantes de marcações pontométricas irregulares, bem como as omissões de
marcações ou situações de atraso não imputáveis aos interessados, serão ressalvadas mediante
a rubrica do respectivo coordenador(a) sobre memorando elaborado pelo trabalhador, quando
comprovada a sua comparência no respectivo serviço.
8. Findo o mês, o cômputo do tempo por cada trabalhador será calculado pelos serviços Administrativos, dando origem aos mapas de registo de assiduidade, que serão remetidos, para conhecimento, à Direcção.

Subsecção I – Horário Fixo
Artigo 16º
Horário Fixo
1. No horário fixo a prestação de trabalho reparte-se por dois períodos diários, com horas de
entrada e de saída fixas idênticas, separados por um intervalo de descanso.
2. O horário fixo decorre entre as 9 horas e as 12h 30m horas, no período da manhã, e entre as 14
horas e as 17h 30m, no período da tarde. Exceptuam-se as situações especiais, como o caso dos
responsáveis por serviços específicos, como a abertura e fecho das instalações.

Subsecção II – Horário Flexível
Artigo 17º
Prestação diária de trabalho
1. Quando o regime fixo não se adequar às funções a desempenhar, poderá haver o regime de trabalho em horário flexível, conforme previsto no nº 2 do artigo 14º. Neste caso, a prestação diária de trabalho deve ser interrompida, entre os dois períodos de presença obrigatória (plataformas fixas), por um intervalo mínimo e não fraccionado de um hora.
2. Durante a semana, o trabalho é repartido por 5 dias (de 2ª a 6ª feira), e não podem ser prestadas por dia mais de dez horas de trabalho, nem cada período de trabalho consecutivo pode ser
superior a cinco horas de trabalho.
3. A prestação de serviço decorre, entre as 9h e as 18h3, com as seguintes plataformas fixas:
De manhã – Das 10 às 12h 30m

3

Excepto Quinta dos Sonhos, onde decorre entre as 7h 30m e as 19h
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De tarde – Das 15h às 16h 30 m
4. O não cumprimento integral de plataformas fixas, por motivo não devidamente justificado, pode
implicar, no mês seguinte à sua ocorrência, a passagem ao regime de horário fixo, sob proposta
do coordenador (a) e mediante a autorização da Direcção.
5. Compete ao respectivo Coordenador (a) verificar o cumprimento das plataformas fixas e decidir
propor a alteração prevista na parte final do número anterior
6. Sempre que as condições de funcionamento de algum serviço o impuserem, nomeadamente por
exigências de trabalho em equipa, a flexibilidade de horário e cumprimento de plataformas fixas
podem, mediante autorização da Direcção, ser alterados enquanto se mantiverem aquelas condições. Podem ainda ser autorizadas, pela Direcção, sob proposta do(a) Coordenador(a), prestações diárias de trabalho correspondentes a horários semanais elaborados em função dos apoios
a prestar, desde que obedeçam às normas legais em vigor.

Artigo 18º
Flexibilidade
1. É permitida a compensação de tempos de trabalho interdias, traduzida na possibilidade de diariamente se acumularem e transferirem créditos ou débitos de tempo, que serão ajustados
mensalmente.
2. A compensação é feita mediante o alargamento ou redução do período de trabalho, sem prejuízo do cumprimento integral das plataformas fixas, salvo por dois períodos não consecutivos,
relativos a créditos do mês anterior.
3. A prestação em cada mês de mais horas do que as consideradas obrigatórias por imperiosas
razões de serviço, como tal reconhecidas pelo respectivo coordenador(a), transitam obrigatoriamente como créditos para o mês seguinte, num máximo de 4 horas, não se acumulando de
um mês para outro.
4. O débito de horas apurado no final de cada mês dá lugar à marcação de uma falta, que deve ser
justificada nos termos da legislação aplicável, por cada período igual ou inferior à duração média
diária de trabalho.
5. As faltas a que se refere o número anterior são reportadas ao último dia, ou dias, do mês a que
o débito respeita.
6. A ausência às plataformas fixas ou atraso, sem autorização prévia, dá origem à marcação de
uma falta, a justificar nos termos legais, ainda que se mostre cumprido o número de horas exigido para a respectiva categoria.
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Subsecção III
Férias
Artigo 19º
1. A marcação das férias é efectuada até Março do ano a que se referem.
2. As férias, poderão ser gozadas em períodos a combinar, de modo a não colocar em causa o bom
funcionamento do serviço.
3. Uma vez elaborado o mapa anual de férias, não é permitida a alteração das datas marcadas sem
o consentimento da Direcção em consonância com o (a) Coordenador (a).
4. Não deve haver transição de férias de um ano para o outro, salvo casos excepcionais, devidamente autorizados pela Direcção, com fundamentação do(a) Coordenador(a).

Subsecção IV
Outro Regime de Prestação de Serviços
Artigo 20º
Voluntariado
O enquadramento e organização do voluntariado é da responsabilidade d(a) respectivo(a) Coordenador(a), após aprovação pela Direcção, assente na Lei de Base de enquadramento jurídico do voluntariado.

Artigo 21º
Regras Gerais do Voluntariado
1. Respeitando o enunciado no Artigo anterior, serão aceites voluntários que tomem e aceitem os
seguintes pressupostos:
2. Ser resultado de uma decisão responsável;
3. Ser fruto de uma acção desinteressada e sem remuneração;
4. Ser exercida com responsabilidade e espírito de solidariedade social;
5. Em benefício da comunidade respeitando aqueles a quem se dirige;
6. Obedecendo a um plano de acção actuando em equipa;
7. Não é a ocupação laboral habitual;
8. O voluntário deve aceitar submeter-se à formação específica na área do voluntariado e/ou na
área em que se vai desenvolver a sua actividade:
9. O voluntário deve revelar disponibilidade para a actualização constante de conhecimentos;
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10. O voluntário deve respeitar o Regulamento Interno da APCE, no seu todo.

Capítulo IV
Associados
Artigo 22º
Admissão de Associados
1. Para se ser admitido como Associado da APCE, é necessário apresentar proposta que será formalizada com os seguintes documentos:
a. Apresentação do Bilhete de Identidade (cópia tirada nos serviços da Associação);
b. Preenchimento de uma ficha de admissão;
c. Compromisso de pagamento de uma quota mensal e jóia, de valor mínimo aprovado pela
Assembleia Geral, nos termos do n.º 2 alínea i) do art.º 40º dos Estatutos desta Associação.
2. A candidatura será submetida à apreciação da Direcção para possível Admissão;
3. Podem ser Associados desta Instituição, pessoas singulares maiores de dezoito anos.

Capítulo V
Admissão de Clientes
Artigo 23º
Procedimento Geral de Admissão
1. No acto da admissão, é assinado o contrato em duplicado pelo representante da Instituição e
pelo cliente/familiar. Aquando da assinatura do contrato, o Cliente/familiar do cliente assina o
Regulamento Interno da Instituição. Após a assinatura entre ambas as partes, é entregue uma
cópia do contrato e do Regulamento Interno ao Cliente/familiar do cliente e a outra fará parte
integrante do processo individual do cliente. Caso haja necessidade de entrega de material de
uso pessoal do cliente, é feita uma lista do material a entregar no estabelecimento, acordado
com a família, devendo ser registado na Lista de Pertences do Cliente, nomeadamente artigos
de higiene pessoal (como fraldas e muda de roupa), material de apoio ao desenvolvimento das
actividades/ brincadeiras (tal como plasticina, cartolina, etc.) e, nos casos aplicáveis de bens
pessoais.
Após a assinatura do contrato, caso não o tenham feito aquando do pedido de inscrição, o cliente/familiar são acompanhados numa visita às Instalações, na qual se apresenta a responsável de
caso, e outros técnicos que irão trabalhar mais directamente com o cliente.
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2. Sempre que se verifiquem alterações ao contrato, o mesmo é sujeito à aprovação de ambas as
partes.
3. Pode haver rescisão do contrato caso se verifique a não adaptação do cliente, a insatisfação das
necessidades dos clientes ou das suas famílias, a mudança de residência ou de resposta social, a
mudança de resposta social ou o incumprimento das cláusulas contratuais.
Sempre que se verifique a inadaptação ou insatisfação das necessidades do cliente, a Instituição
procede a uma avaliação da situação com as diferentes partes envolvidas e procura ultrapassar
as dificuldades evidenciadas. Caso a situação se mantenha, procede-se à rescisão do contrato.

Capítulo VI
Despesas
Artigo 24º
Despesas de Funcionamento
1. Todas as despesas estão sujeitas a cabimento prévio, por parte dos serviços administrativos.
2. Todas as despesas estão sujeitas a autorização, por parte da Direcção, após a concretização do
cabimento previsto no ponto anterior.

Capítulo VII
Outros
Artigo 25º
Livro de Reclamações
Nos termos da legislação em vigor, cada Área de Intervenção possui, nas Instalações onde está
sediada, livro de reclamações, que poderá ser solicitado junto da recepção, sempre que desejado.
Todas as reclamações serão encaminhadas para a Direcção que as analisará no sentido de dar a devida resposta às mesmas.

Artigo 26º
Omissões
Para todos os casos que não tenham cobertura neste Regulamento, serão os mesmos analisados pela
Direcção, assessorada pelos (as) Coordenadores (as) da Instituição, tendo em conta os interesses e
direitos quer dos clientes quer das suas famílias

Regulamento Interno de Funcionamento

14

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ÉVORA

A Direcção poderá recorrer, se assim o entender, a meios externos à Instituição, para melhor avaliação e procedimento.

ESTE REGULAMENTO INTERNO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE EM REUNIÃO DE DIRECÇÃO DE
ACORDO COM O ART.º 40.º n.º 2 ALÍNEA b) DO ESTATUTO DESTA ASSOCIAÇÃO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2010 E FAZ PARTE
INTEGRANTE DA RESPECTIVA ACTA, PELO QUE SE ANEXA UM EXEMPLAR.
O PRESENTE REGULAMENTO ENTRA EM VIGOR A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2010.
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REGULAMENTO INTERNO
REGULAMENTO INTERNO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL (CRIS)
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1º
Natureza
O Centro de Reabilitação e Integração Social, designado por CRIS, é uma área de Intervenção da
APCE, estando os seus trabalhadores sujeitos ao regulamento geral da APCE, assim como ao
estabelecido no regulamento específico, constante deste Anexo I.

Artigo 2º
Definição
O Centro de Reabilitação e Integração Social, é uma Área de Intervenção da APCE e é constituído por
uma equipa multidisciplinar, de profissionais vocacionados para a resposta social de Apoio em
Regime de Ambulatório, ao abrigo de protocolo celebrado entre o Centro Distrital da Segurança
Social de Évora e a Associação de Paralisia Cerebral de Évora, revisto em 24/11/2004.

Artigo 3º
Objectivos do Regulamento
O presente Anexo I ao Regulamento Interno de Funcionamento tem como objectivo, complementar
o Regulamento Geral da APCE e estabelecer regras específicas de funcionamento do CRIS. Assim,
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 activa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da gestão das
respostas sociais.

Artigo 4º
Regulamento Interno de Funcionamento
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Serviços Prestados e Actividades Desenvolvidas
O Centro de Reabilitação e Integração Social desenvolve a prestação dos seguintes serviços:
1. Terapia Ocupacional;
2. Musicoterapia;
3. Fisioterapia;
4. Terapia da Fala;
5. Actividades Desportivas/ Desporto Adaptado;
6. Apoio Social;
7. Psicologia individual, familiar e grupal;
8. Articulação com as escolas e colaboração nos planos educativos individuais clientes;
9. Orientação e Formação Profissional;
10. Transição para a vida pós-escolar;
11. Equitação Terapêutica
12. Hidroterapia
13. Actividades de Inclusão Social
14. Actividades inerentes ao Centro de Recursos para a Inclusão, desenvolvidas nos seguintes
Agrupamentos de Escolas:
a. Agrupamento de Escolas nº 2 de Évora – André de Resende
b. Agrupamento de Escolas nº 3 de Évora – Santa Clara
c. Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
d. Agrupamento de Escolas de Alcáçovas
e. Agrupamento de Escolas de Estremoz
15. Articulação com os demais serviços da comunidade envolvidos com o cliente.

CAPÍTULO II
Processo de Admissão dos Clientes
Artigo 5º
Condições e Critérios de Admissão
São condições de admissão no CRIS:
1. Os clientes deverão ser residentes prioritariamente no Distrito de Évora
2. Os clientes têm de ter idade igual ou superior a 6 anos
3. Os clientes deverão ter Paralisia Cerebral, deficiência neuro-motora e/ou com outros problemas
de desenvolvimento.
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4. A família do cliente deverá ser associada da APCE.

Artigo 6º
Candidatura
1. Os clientes do CRIS não necessitam de uma candidatura específica, sendo encaminhados para
este Centro, pelos serviços de saúde, pelas escolas, ou pelas próprias famílias. O CRIS garante:
a) Acolhimento e anamnese ao cliente e/ou representantes legais (ambos os pais)
b) Avaliação técnica ao cliente, de acordo com as necessidades de cada caso, nomeadamente
recorrendo a:
i)

Entrevistas e atendimentos a famílias

ii) Avaliação Psicológica
iii) Avaliação em Fisioterapia
iv) Avaliação em Terapia da Fala
v) Avaliação em Terapia Ocupacional
vi) Avaliação em Musicoterapia
vii) Avaliação em Psicomotricidade
c) Reunião de Equipa e Planeamento da Intervenção.
2. Para efeitos de admissão, e no momento do acolhimento, o cliente deverá ter consigo os
seguintes documentos que constituirão parte integrante do processo de cliente:
a) Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão4, do cliente e do responsável ou representante
legal;
b) Cartão de Identificação Fiscal, do cliente e do responsável ou representante legal;
c) Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do responsável ou representante
legal;
d) Cartão de Utente dos Serviços de saúde ou de subsistemas a que o cliente pertença;
e) Relatórios médicos, comprovativos da situação clínica do cliente;
f) Boletim de saúde do cliente;
g) Outra documentação aplicada caso a caso.
3. O período de candidatura e o acolhimento da família, decorre em qualquer momento do ano.
Sobre esta questão, é de referir:
a) O horário de atendimento para candidatura/acolhimento da família será feito por marcação
nos cinco dias úteis da semana, entre as 09h00 e as 17h00, com uma equipa técnica,
designada Equipa de Admissão;

4

No caso de ter cartão de cidadão, a apresentação deste, dispensa a apresentação dos cartões que ele substitui.
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b) Os documentos referidos no ponto 2. anterior, deverão ser entregues ao técnico responsável
pelo acolhimento da equipa de admissões, na fase de admissão.

Artigo 7º
Admissão
1. Após o acolhimento e avaliações iniciais, estas são levadas a discussão de equipa e, depois de
analisadas, é elaborado o plano de intervenção e é eleito pela equipa, um responsável de caso;
2. É feita a devolução da avaliação à Instituição que encaminhou o cliente para o CRIS ou às
próprias famílias e é proposto um Plano de Intervenção;
3. Cumpre-se o previsto nas regras gerais de Admissão (capítulo V- art.º 23º do regulamento geral
da APCE).

Artigo 8º
Comparticipações familiares
As famílias dos clientes do Centro de Reabilitação e Integração Social deverão proceder ao
pagamento da comparticipação familiar, segundo os critérios definidos pela Direcção da APCE, de
acordo com os rendimentos familiares, aplicando as fórmulas de cálculo, legalmente em vigor.

Artigo 9º
Processo Individual do Cliente
No CRIS, existe para cada cliente, um processo individual, onde constam:
1. Identificação pessoal do cliente;
2. Situação clínica;
3. Relatórios de avaliação de acordo com as necessidades específicas do cliente;
4. Plano de Intervenção;
5. Situação social;
6. Registos de contactos telefónicos;
7. Registos de reuniões;
8. Outros.
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CAPÍTULO III
Instalações e Regras de Funcionamento
Artigo 10º
Instalações
O Centro de Reabilitação e Integração Social da APCE está sediado em Av. Dinis Miranda n.º 23 em
Évora. No entanto, existem actividades terapêuticas que têm que se realizar fora da sede da
instituição, quer por motivos protocolados com outras Entidades, quer por se tratar de actividades
que requerem espaços específicos.

Artigo 11º
Horários de Funcionamento
Horário de funcionamento do CRIS:
De segunda-feira a sexta-feira das 9h às 18h, em consonância com o horário geral.

Artigo 12º
Passeios ou Deslocações
Os clientes que participarem em passeios organizados ou em deslocações promovidas pelo Centro de
Reabilitação e Integração Social, serão sempre transportados pelo motorista da Instituição ou
pessoal técnico, de acordo com as normas de segurança em vigor e sempre com autorização, se
possível escrita, do responsável / representante legal do cliente assim como a devida autorização da
Direcção da APCE.

Artigo 13º
Objectivos da Área de Intervenção
A equipa técnica do CRIS tem como objectivos:
1. Prestar apoio a pessoas com Paralisia Cerebral e deficiência neuro-motora e/ou com problemas
de desenvolvimento, suas famílias e técnicos da comunidade.
2. Desenvolver actividades de avaliação, orientação e intervenção terapêutica e sócio-educativa,
com regularidade variável, definida consoante as necessidades da criança/jovem, na sala de
apoio da sede, nos domicílios ou espaços frequentados pelos mesmos.
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CAPÍTULO IV
Direitos e Deveres
Artigo 14º
Direitos dos Clientes
São direitos dos clientes:
1. Conhecer o Plano de Intervenção e Avaliação (o cliente e/ou família).
2. O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como
pelos seus usos e costumes.
3. A prestação dos serviços solicitados e contratados, para a cobertura das suas necessidades,
tendo em vista manter ou melhorar a sua autonomia.

Artigo 15º
Deveres dos Clientes
São deveres dos clientes:
1. Colaborar com os técnicos, na medida dos seus interesses e possibilidades.
2. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno e colaborar com o técnico no sentido de cumprir o
Plano de Intervenção.
3. Cumprir com as comparticipações familiares, nos valores e momentos estipulados.

Artigo 16º
Deveres da Instituição
São deveres da Instituição:
1. Garantir a qualidade do serviço e o conforto necessário ao bem-estar do cliente.
2. Proporcionar o acompanhamento adequado.
3. Cumprir o Regulamento e assegurar o normal funcionamento da Área de Intervenção em causa.

Artigo 17º
Direitos da Instituição
São direitos da Instituição:
1. Ser ressarcida das comparticipações familiares, nos valores e momentos estipulados.
2. Manter um relacionamento considerado correcto por parte do cliente e seus familiares.
3.
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Artigo 18º
Contrato
Entre o cliente ou seu representante legal e a APCE deve ser celebrado, por escrito, um contrato de
prestação de serviços de modo a levar ao cumprimento do Plano de Intervenção.

Artigo 19º
Cessação da Prestação de Serviços ao Cliente
1. A interrupção ou cessação de serviços ao cliente, será analisada caso a caso, e poderá acontecer.
Se tiver sido dada alta terapêutica, por decisão da família ou se o cliente exceder três meses de
faltas.
2. Da interrupção ou cessação de serviços e das suas causas, será dado o devido conhecimento à
Direcção.

CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 20º
Alterações ao Regulamento
Nos termos da legislação em vigor, os responsáveis CRIS deverão informar os clientes ou seus
representantes legais, sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência
mínima de 30 dias, relativamente à data da sua entrada em vigor
As alterações ao presente Regulamento, serão comunicadas ao Centro Distrital de Segurança Social
do Distrito de Évora do ISS, IP.

Artigo 21º
Integração de Lacunas do Regulamento
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Direcção da APCE, tendo em conta a
legislação/normativos em vigor sobre a matéria.

Artigo 22º
Disposições Complementares
1. Durante uma semana do mês de Julho o CRIS interrompe os apoios terapêuticos para realizar
avaliações dos Planos Terapêuticos Individuais e planear o próximo ano lectivo.
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2. Durante o mês de Agosto são realizadas reuniões com as famílias no sentido de lhes dar a
conhecer a avaliação do Plano Terapêutico Individual e discutir o Plano para o ano lectivo
seguinte.
3. A Direcção da APCE, apreciará relatório trimestral, a elaborar pela equipa, no final de cada
período lectivo, a ser apresentado com parecer do (a) Coordenador(a).
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REGULAMENTO INTERNO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E
INTERVENÇÃO PRECOCE (CDIP)

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1º
Natureza
O Centro de Desenvolvimento e Intervenção Precoce (CDIP) é uma valência da APCE, estando os seus
elementos sujeitos ao regulamento geral da APCE, assim como ao estabelecido no regulamento
específico, constante deste Anexo II.

Artigo 2º
Definição
O Centro de Desenvolvimento e Intervenção Precoce (CDIP) é constituído por uma equipa de
profissionais vocacionados para a promoção do desenvolvimento global de crianças com idades
compreendidas entre os 0 e os 6 anos, com paralisia cerebral ou outras patologias neuromotoras, ou
em risco de atraso grave no seu desenvolvimento. Esta equipa tem como base o Decreto-Lei nº.
281/2009, de 06 de Outubro, visando desenvolver programas de apoio a crianças com necessidades
educativas especiais e suas famílias, no âmbito da educação, da saúde e da acção social. A equipa,
interdisciplinar, por aproximação ao modelo transdisciplinar, procura responder, o mais atempada e
adequadamente, às necessidades detectadas.

Artigo 3º
Objectivos do Regulamento
O presente Anexo II ao Regulamento Interno de Funcionamento tem como objectivo, complementar
o Regulamento Geral da APCE e estabelecer regras específicas de funcionamento do CDIP. Assim,
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 activa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da gestão das
respostas sociais.
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Artigo 4º
Serviços Prestados e Actividades Desenvolvidas
Os objectivos do CDIP englobam três âmbitos distintos, e três níveis de intervenção correspondentes:
1. Centro de Intervenção Precoce, que trabalha junto das crianças dos 0 aos 6 anos com paralisia
cerebral, outras perturbações neuromotoras, ou em risco de atraso grave no seu
desenvolvimento, e suas famílias, de forma a dar resposta às necessidades destas, num apoio
prestado, o mais próximo possível, dos seus contextos de vida. Tal pressupõe objectivos claros,
com uma metodologia própria, próxima do modelo transdisciplinar, que visa:
a) Criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando o efeito de
problemáticas associadas a alterações nas funções ou estruturas do corpo, ou ao risco de
atraso grave de desenvolvimento, pela existência de factores de risco que podem
condicionar negativamente este desenvolvimento;
b) Optimizar as condições da interacção criança/família, mediante a informação da
problemática em causa, o reforço das suas capacidades e competências, sobretudo, ao nível
da identificação e utilização de recursos da comunidade.
2. Centro especializado em paralisia cerebral e perturbações neuromotoras, vocacionado para o
suporte e orientação técnica de outras Equipas de Intervenção Precoce, em trabalho directo com
crianças afectadas por estas patologias, e respectivas famílias.

Artigo 5º
Destinatários
São destinatários do apoio prestado pelo CDIP:
1. Crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos, com paralisia cerebral e outras
perturbações neuromotoras, ou em risco de atraso no seu desenvolvimento, e respectivas
famílias, residentes no distrito de Évora, ou fora dele, se a especificidade da sua patologia o
justificar;
2. Crianças com idade igual ou superior a 6 anos, com paralisia cerebral e outras perturbações
neuromotoras, ou em risco de atraso no seu desenvolvimento, que se encontrem a frequentar a
educação pré-escolar, e tenham, devido à sua problemática, beneficiado de adiamento da
entrada no 1º Ciclo do Ensino Básico.

Artigo 6º.
Localização da Equipa
O CDIP, Área de Intervenção da Associação de Paralisia Cerebral de Évora (APCE), funciona na sede,
sita na Avenida Dinis Miranda n.º 23, em Évora. No entanto, existem actividades terapêuticas que
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têm que se realizar fora da sede da instituição, quer por motivos protocolados com outras Entidades,
quer por se tratar de actividades que requerem espaços específicos.

Artigo 7º
Constituição da Equipa de Intervenção Directa
A Equipa de Intervenção Directa do CDIP é constituída por profissionais de formação diversificada,
concretamente nas áreas da Educação, Saúde e Acção Social, nomeadamente por psicóloga clínica,
fisioterapeuta, terapeuta da fala, educadora de infância e técnica de serviço social, podendo ajustarse de acordo com as necessidades.

Artigo 8º
Constituição da Equipa Concelhia
A Equipa Concelhia é constituída por profissionais de formação diversificada, concretamente, nas
áreas da Educação, Saúde e Acção Social. Desta equipa constam representantes de: APCE; Direcção
Regional de Educação do Alentejo (DREA); Hospital do Espírito Santo de Évora (H.E.S.E.) E.P.E.;
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do H.E.S.E; CERCIDiana; Equipa de Intervenção Precoce
de Évora (EDIPE); Centro de Saúde de Évora; Segurança Social; Câmara Municipal de Évora, podendo
ajustar-se, de acordo com as necessidades.
A Equipa Concelhia é coordenada pelo CDIP, através de um seu representante. As reuniões da Equipa
Concelhia decorrem uma vez por mês, nas instalações da DREA (Direcção Regional de Educação do
Alentejo).

Artigo 9º
Competências
À Equipa de Intervenção Directa do CDIP compete:
1. Seleccionar as situações prioritárias alvo de intervenção;
2. Avaliar e identificar, conjuntamente com as famílias, as suas necessidades, preocupações,
prioridades, recursos e forças;
3. Designar o Responsável de Caso;
4. Preparar e acompanhar o processo de transição da criança para outras estruturas da
comunidade, nomeadamente, para o 1º ciclo do Ensino Básico;

5. Dar suporte a outras Equipas de Intervenção Directa (EID), em situações de especificidade de
patologias;
6. Elaborar relatórios e planos de actividades.
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Artigo 10º
Área geográfica de intervenção
Os técnicos da Equipa de Intervenção Directa deverão estar sensibilizados para se deslocarem e para
exercer as suas funções no concelho da área de abrangência, nos contextos de vida da criança
(domicílio, creche, jardim-de-infância, e outros significativos).

Artigo 11º
Coordenação do CDIP
A nomeação do Coordenador do CDIP é feita pela estrutura de Coordenação Regional da Intervenção
Precoce, ouvida a direcção da APCE
Ao Coordenador do CDIP cabe:
1. Garantir a circulação de informação entre o CDIP e a direcção da APCE, e entre o CDIP e as
equipas de coordenação da IP, ao nível distrital e regional;
2. Ser ponto de referência para a comunidade, relativamente a questões relacionadas com a
Intervenção Precoce;
3. Contribuir para bons níveis de comunicação entre os técnicos do CDIP, de forma a neles incutir
dinamismos de partilha de informação, insight e sentido crítico, sólidas bases para a
transdisciplinaridade;
4. Participar em reuniões com entidades parceiras do CDIP.

Artigo 12º
Reuniões do CDIP
O CDIP reúne semanalmente na sua sede, com todos os seus elementos, com o objectivo de passar
informações importantes, planear estratégias de trabalho conjunto, organizar a agenda da equipa
para a semana seguinte, e rever, sempre que necessário, metodologias e objectivos de trabalho. Em
cada reunião é lavrada acta, posteriormente lida e aprovada por todos os elementos presentes.

Artigo 13º
Acompanhamento das Actividades por parte da Direcção
A Direcção da APCE apreciará relatório trimestral, a elaborar pela equipa no final de cada período
lectivo e será apresentado com parecer do respectivo Coordenador.
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CAPÍTULO II
Sinalização e Autorização
Artigo 14º
Sinalização
1. Pode ser realizada por qualquer pessoa que detecte alterações na função e estrutura do corpo
ou factores de risco no desenvolvimento da criança, e deve ser formalizada ao CDIP através do
preenchimento de uma ficha de sinalização (modelo estandardizado segundo a ARS-Alentejo).
Perante um caso detectado, informalmente, pelo próprio CDIP, o preenchimento da ficha de
sinalização pode ser assegurado pelos técnicos, juntamente com a família;
2. A ficha de sinalização é levada a reunião de equipa, e é então decidido quem faz o primeiro
contacto (que elementos da equipa contactam a família, e em que local);
3. No primeiro contacto com a família, esta deve assinar a ficha de autorização para apoio na
Intervenção Precoce (só após o preenchimento desta ficha pode ser realizada a primeira
observação à criança). A equipa deve procurar recolher o máximo de informação sobre a criança,
neste primeiro momento;
4. As informações recolhidas serão posteriormente apresentadas à equipa, em reunião semanal, e
aí se analisa o caso, e o tipo de intervenção de que poderá beneficiar.
5. A Direcção apreciará o relatório, a apresentar pelo(a) Coordenador(a), para efeitos de possível
aprovação.

CAPÍTULO III
Critérios de Elegibilidade
Artigo 15º
Selecção
Serão abrangidas para apoio no CDIP, de acordo com o Decreto-Lei 281/09 de 06 de Outubro,
crianças que tenham entre os 0 e os 6 anos e respectivas famílias que apresentem condições
incluídas nos seguintes grupos:
1. Crianças com alteração nas funções ou estruturas do corpo que limitam o normal
desenvolvimento e a participação nas actividades típicas, tendo em conta os referenciais de
desenvolvimento próprios, para a respectiva idade e contexto social, e respectivas famílias.
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Todas as crianças que apresentem alterações neurológicas ou neuromotoras serão prioritárias
para o apoio no CDIP, dada a especificidade da APCE.
2. Crianças em risco biológico, que não beneficiem de acompanhamento adequado às suas
necessidades;
3. Crianças em risco ambiental, que não beneficiem de acompanhamento adequado às suas
necessidades.
Serão elegíveis para apoio as crianças que apresentem 4 ou mais factores de risco ambiental e/ou
biológico.
Serão, ainda alvo de intervenção do CDIP as crianças que correspondam aos critérios acima descritos
mas que tenham mais de 6 anos idade, por se encontrarem em situação de adiamento da entrada no
1º ciclo do Ensino Básico.
A Direcção apreciará o relatório, a apresentar pelo(a) Coordenador(a), para efeitos de possível
aprovação.

CAPÍTULO IV
Condições de Intervenção
Artigo 16º
Contextos de vida da criança
Os técnicos da equipa do CDIP devem intervir nos contextos de vida da criança, como domicílio, ama,
creche, jardim-de-infância, outros contextos referidos pela família como significativos, bem como
noutros locais, antecipadamente identificados, sempre que tal se justifique.
A admissão de crianças na equipa CDIP, segue os procedimentos previstos no regulamento geral da
APCE (capítulo V - art.º 23º).

Artigo 17º
Responsável de caso
1. É nomeado, para cada criança e sua família, um responsável de caso, com base na avaliação de
todos os elementos do CDIP, em reunião de equipa. O responsável de caso deve garantir a
articulação dos apoios a prestar, e zelar pela implementação do Plano Individualizado de Apoio à
Família (PIAF);
2. Quando uma mesma família tem, no seu seio, mais de uma criança apoiada, é recomendável que
o responsável de caso seja o mesmo para todas as crianças (excepto se tal inviabilizar, por
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especificidade de patologias ou outras características particulares, a satisfação das necessidades
de criança e família);
3. O responsável de caso deve, em conjunto com a família:
a) Avaliar necessidades, recursos e prioridades;
b) Construir o PIAF;
c) Actualizar e organizar o processo/dossier de cada criança;
d) Elaborar um relatório final da intervenção, aquando da transição da criança para o 1º Ciclo
do Ensino Básico;
e) Partilhar, sistemática e periodicamente, informações e conhecimentos sobre criança e
família, com os restantes elementos do CDIP intervenientes no caso.

Artigo 18º
Processo individual
1. Do processo individual de cada criança devem constar a ficha de sinalização, a ficha de
autorização, anamnese, Plano Individualizado de Apoio à Família (PIAF), e outros instrumentos
considerados relevantes;
2. Os documentos incluídos no processo individual de uma criança apoiada pelo CDIP são para
consulta e conhecimento, apenas, da família e técnicos envolvidos no caso. A partilha de
qualquer informação com entidades externas ao CDIP deve ser fundamentada, e carece de
autorização por parte da família e da equipa. Perante necessidades de articulação com outros
serviços envolvidos com criança e família, o CDIP deverá elaborar um relatório com a informação
considerada pertinente.

CAPÍTULO V
Condições Particulares
Artigo 19º
Critérios de Inclusão em Lista de Espera
A criança é colocada em lista de espera quando se verifica uma das seguintes condições:
1. Indisponibilidade temporária de um determinado técnico do CDIP;
2. Impossibilidade temporária de inclusão na lista de crianças apoiadas por um determinado
técnico, por não se verificarem factores de prioridade, estar completamente preenchida a carga
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horária desse técnico, ou poder ver-se comprometida a qualidade do trabalho desenvolvido com
a inclusão de mais um caso.

Artigo 20º
Critérios de Inclusão em Observação Periódica
A criança é colocada em observação periódica quando, após avaliação, a criança e sua família
evidenciem sinais de terem sido supridas necessidades estruturais, e já não se verifiquem factores de
risco no seu desenvolvimento. Estando a criança ainda dentro da idade abrangida pela IP, o processo
transita para observação periódica, diminuindo a frequência dos apoios directos, até se verificar uma
consolidação das competências adquiridas. Caso se observe uma regressão, ou durante um período
de tempo estipulado não se verifiquem progressos ou consolidações esperadas, o processo pode
regressar ao apoio directo.

Artigo 21º
Critérios de Exclusão de Acompanhamento na Intervenção Precoce
A criança deixa de estar abrangida pelos serviços do CDIP quando:
1. Se revelem superadas as dificuldades e/ou risco de atraso de desenvolvimento, que
fundamentaram a intervenção;
2. Quando o CDIP não possa prestar os apoios ou serviços específicos necessários;
3. Atinja a idade limite para acompanhamento na Intervenção Precoce, e esteja matriculada no
Ensino Básico;
4. A família, justificadamente, recuse a intervenção;
5. A família altere a sua residência para outro concelho (o caso deverá então ser encaminhado para
a equipa de IP afecta a esse concelho).

CAPÍTULO VI
Horário de Funcionamento
Artigo 22º
O horário de funcionamento do CDIP está concebido consoante a carga horária estabelecida para
cada técnico e, dada a metodologia de trabalho centrado na família, é um horário flexível, que pode
ser adaptado e ajustado às rotinas e necessidades das famílias apoiadas, de acordo com o previsto no
Regulamento Geral. Este horário é compreendido entre as 9h da manhã e as 18h da tarde.
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Situações Omissas
Artigo 23º
As situações omissas no presente Regulamento Interno serão discutidas pelo CDIP, mediante a
legislação em vigor, e de acordo com as orientações da Equipas de Coordenação Distrital de IP de
Évora, e Equipa de Coordenação Regional de IP do Alentejo, em articulação com a Direcção da APCE.
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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
NORMA 1ª
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora, com sede na Avenida Dinis Miranda, 23 - Évora, é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que integra a Creche, situada na Rua da
Barba Rala n.º 1, que apresenta como objetivo o desenvolvimento de atividades junto da população
Infantil, em regime de acordo de cooperação com o Centro Distrital de Évora do ISS, IP celebrado em
01/09/97 para uma capacidade de 15 crianças, a partir dos 18 meses até aos 3 anos, que se rege pelas
seguintes normas:

NORMA 2ª
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A resposta social Creche rege-se pelo estipulado nas seguintes orientações:

1. Portaria nº 196-A/2015 de 01/junho– A presente portaria define os critérios, regras e formas em
que assenta o modelo específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I.
P. (ISS, I. P.) e as instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas;
2. Portaria n.º262/2011, de 31 agosto/2013 – Aprova as normas que regulam as condições de
instalação e funcionamento da CRECHE;
3. Decreto- Lei n.º 33/2014, de 4 de março - Define o regime jurídico de instalação,
funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades
privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
4. Protocolo de Cooperação em vigor;
5. Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC;
6. Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
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NORMA 3ª
DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS


A Creche é uma resposta social de natureza socio-educativa, vocacionada para o apoio à
família e à criança, destinada a acolher crianças a partir dos 18 meses até aos 3 anos de
idade.



A resposta Social de Creche constitui uma resposta Pedagógica e Social que consiste na
prestação de serviços vocacionados para o desenvolvimento e aprendizagem da criança,
proporcionando atividades educativas e atividades de apoio à família.



A resposta Social de Creche tem como principais objetivos:
a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo

o

processo evolutivo da criança;
c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das

necessidades

específicas de cada criança;
d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou

situação

de

risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
e) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num

ambiente de

segurança física e afectiva;
f) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

NORMA 4ª
ATIVIDADES E SERVIÇOS
A Creche presta um conjunto de actividades e serviços designadamente:
a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem
prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica;
c) Cuidados de higiene pessoal;
d) Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências

das crianças;

e) Actividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e

necessidades

específicas das crianças assim como outras atividades que venham
consensualizadas entre a Instituição e as famílias,

eventualmente

a

ser

nomeadamente:

* Visitas pontuais à Quinta do Pomarinho (gratuito para a família)
* Passeios e / ou visitas de estudo (pagamento adicional)
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* Uma, atividade complementar a definir com pais/encarregados de

educação

que

decorrerá entre os meses de Outubro a Junho (pagamento adicional da exclusiva
responsabilidade dos pais).
f) Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da creche e
desenvolvimento da criança;
g) Assistência medicamentosa (acompanhada do receituário médico).

CAPÍTULO II
Processo de Admissão dos Utentes
NORMA 5ª
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
a)

Serão admitidas crianças com idades compreendidas entre os 18 meses e os 3 anos, podendo
nesta altura transitar, preferencialmente, para o Jardim-de-infância, até aos 6 anos de idade.

b)

No acto de admissão, é assinado o contrato em duplicado pelo representante da Instituição e
pelo cliente/familiar. Após a assinatura entre ambas as partes, é entregue uma cópia do
contrato e do Regulamento Interno ao familiar/ Enc. educação . A outra cópia do Contrato
fará parte integrante do processo individual da criança. Todo o material de uso pessoal da
criança, entregue no estabelecimento, será devidamente identificado e registado na lista de
pertences.
Após a assinatura do contrato, caso não o tenham feito aquando do pedido de inscrição, o
cliente/familiar são acompanhados numa visita ás Instalações, na qual se apresenta a
educadora e auxiliare(s) da sala, e outros técnicos que irão trabalhar mais directamente com
o cliente.(Ponto 1 do art.23 do Regulamento Interno Geral - APCE)

c)

Crianças com deficiência:
a) A admissão das crianças com deficiência deverá ser objecto de avaliação conjunta dos
Técnicos da Instituição e dos Técnicos especialistas que prestam apoio, tendo em atenção:

2. O parecer técnico da Equipa de Intervenção Precoce.
3. A constituição da deficiência como um factor de prioridade;
4. A admissão deverá ser feita o mais precocemente possível tendo em conta as
necessidades das crianças e dos pais;

5. Que a admissão ao longo do ano terá lugar, quando tal se verifique absolutamente
necessário.
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NORMA 6ª
INSCRIÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. As inscrições são realizadas na sede da Associação mediante o preenchimento de uma Ficha
de Identificação/Inscrição, da qual constam entre outros elementos o nome da criança, data
de nascimento, morada, filiação, profissão e horário de trabalho dos pais/enc. de educação e
constituição do agregado familiar e o nome da Pessoa/Familiar que habitualmente irá buscar
a criança.
2. As inscrições deverão ser efetuadas durante o mês de Junho.
3. A admissão de crianças na Creche será alvo de análise pela Diretora Técnico Pedagógica
dentro das normas estabelecidas no presente Regulamento de Funcionamento.
4. Após inscrição, a Coordenadora Pedagógica fará uma entrevista de acolhimento aos
familiares.
5. A inscrição requer a entrega dos seguintes documentos:
1. Cédula Pessoal / Cartão de cidadão
2. Declaração médica comprovativa do estado de saúde da criança.
3. Cartão de utente ou beneficiário
4. Boletim de vacinas atualizado
5. Declaração do IRS dos pais e respetiva nota de liquidação, referente ao ano anterior.

NORMA 7ª
CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Sempre que a capacidade da Creche não permita a admissão de todas as crianças inscritas para a
frequência das atividades, as admissões far-se-ão de acordo com os seguintes critérios de prioridade:
a) Crianças em situação de risco, ou com N.E.E.;
b) Crianças com irmãos a frequentarem já o estabelecimento;
c) Crianças filhos de funcionários e dos órgãos sociais da A.P.C.E;
d) Crianças cujos pais trabalham na área geográfica do estabelecimento;
e) Lugar na lista de espera.

NORMA 8ª
LISTA DE ESPERA
1. Sempre que a capacidade da Creche não permita a admissão de uma criança , integra-se o
candidato na Lista de Espera após o preenchimento da ficha de pré-inscrição prevista na Norma 6ª
do Capitulo II do presente Regulamento.
2. A Lista de Espera é actualizada trimestralmente, tendo em conta os critérios de prioridade na
admissão previstos na Norma 7ª do Capitulo II do presente Regulamento.
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3. Quando surge uma vaga, contacta-se familiar/enc. educação seleccionado de modo a confirmar o
seu interesse e proceder-se ao pedido de admissão, inscrição e acolhimento, tal como previstos nas
Normas 6ª, 9ª e 10ª do Capitulo II do presente Regulamento.

NORMA 9ª
ADMISSÃO
1. Recebido o pedido de admissão, o mesmo é registado e analisado pela Diretora Técnico
Pedagógica deste estabelecimento, a quem compete elaborar a proposta de admissão,
quando tal se justificar. A proposta acima referida é baseada num relatório social que terá
em consideração as condições e os critérios para admissão, constantes neste Regulamento.
2. É competente para decidir o processo de admissão a Direção da APCE.
3. Da decisão será dado conhecimento aos pais ou pessoa que exerça a responsabilidade parental
no prazo de 30 dias;
4. Após decisão da admissão da criança, proceder-se-á à abertura de um processo individual, que
terá por objetivo, permitir o estudo e o diagnóstico da situação, assim como a definição,
programação e acompanhamento dos serviços prestados;
5. Em situações de emergência, a admissão será sempre a título provisório com parecer da
Diretora Técnico Pedagógica e autorização da Direção, tendo o processo tramitação
idêntica às restantes situações.

NORMA 10ª
ACOLHIMENTOS DOS NOVOS CLIENTES
a) O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação, que não deve ultrapassar os 30 dias,
obedece às seguintes regras e procedimentos:

a) Ter em conta o programa de acolhimento elaborado para o início do ano
apurado pela Direção da APCE e dado a conhecer aos pais/encarregados

letivo

de educação;

b) No primeiro dia da criança no estabelecimento ficará disponível o educador/auxiliar de
ação educativa para acolher cada criança e família;
c) Os pais são encorajados a permanecer na sala com a criança durante o
tempo considerado necessário para diminuir o impacto da nova

período

de

situação;

d) Aos pais é sugerido que, nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto

que

lhe transmita conforto e segurança;
e) Durante esse período de tempo a família é envolvida nas atividades que as
crianças realizarem;
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f) Tanto quanto possível, durante o período de adaptação o tempo de
da criança no estabelecimento deverá ser reduzido, sendo depois

permanência

gradualmente aumentado;

NORMA 11ª
PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA
1. Do processo individual da criança utente deve constar:
a) Ficha de inscrição com todos os elementos de identificação da criança e sua família e
respetivos comprovativos
b) Data de início da prestação dos serviços;
c) Horário habitual de permanência da criança na creche;
d) Identificação e contacto da pessoa a contactar em caso de necessidade;
e) Identificação e contacto do médico assistente;
f) Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados
especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
g) Comprovação da situação das vacinas;
h) Identificação, por escrito, dos responsáveis pela entrega e levantamento diário da criança
da creche;
i)

Informação sócio -familiar;

j)

Exemplar do contrato de prestação de serviços;

k) Exemplar da apólice de seguro escolar;
l)

Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrências de situações anómalas e
outros considerados necessários;

m) Registos das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as famílias
das crianças;
n) Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) da criança;
o) Relatórios de avaliação da implementação do PDI:
p) Outros relatórios de desenvolvimento;
q) Registos da integração da criança;
r) Avaliação do Projeto Pedagógico de Sala;
s) Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do contrato de prestação de serviços.
2. O Processo Individual do cliente é arquivado em local próprio e de fácil acesso à coordenação
técnica, garantindo sempre a sua confidencialidade;
3. Cada processo individual deve ser permanentemente atualizado;
4. O processo individual da criança pode, quando solicitado, ser consultado pelos pais ou por
quem exerça as responsabilidades parentais.
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CAPÍTULO III
Regras de Funcionamento
NORMA 12ª
HORÁRIOS E OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO

1. A Creche encontra-se a funcionar de 2ª a 6ª feira, com o seguinte horário:
4. Receção das crianças a partir das 7h30m
5. Entrega das crianças, conforme previsto na norma 11.ª, alínea h) ocorrerá à 19h
6. As saídas após as 19h são sujeitas a pagamento adicional no ato (5.00€ por cada 15
minutos).

2. Os responsáveis pela criança devem respeitar o horário de funcionamento. Só é permitida a
entrada das crianças depois do início das Atividades, em casos urgentes e devidamente
justificados.

3. Horário das refeições:
1. Reforço da manhã às 9h30m
2. Almoço às 11h30m
3. Lanche às 15h00m
4. Reforço da tarde às 17h30m;

4. Horário de atendimento dos Pais/Encarregados de Educação será às quintas-feiras entre as
18h00 e as 19h00.

5. As reuniões de Educadoras terão lugar na Segunda terça-feira de cada mês entre as 14h00 e
as 15h00.

6. A reunião de conselho educativo terá uma periodicidade bimestral, após as 17 horas. O
conselho educativo é composto pelas educadoras de infância, 1 encarregado de educação
representante de cada sala e um docente da universidade, da área das Ciências da Educação.
O conselho é coordenado pela coordenadora da Educação Pré-Escolar. Neste conselho
deverão ser discutidos temas pedagógicos de interesse educativo.

7. A reunião geral de colaboradores terá uma periodicidade trimestral, após as 19h e contará
com a presença da Diretora pedagógica da creche e do Diretor Técnico da APCE.

8. A creche encerra preferencialmente numa quinzena do mês de Agosto, em datas a decidir
pelos encarregados de educação/equipa, nos feriados municipais e nacionais, bem como na
2ª feira de Páscoa, e nos dias 24 e 31 de Dezembro.

9. Poderá ainda encerrar noutras datas, aprovadas pela Direção da APCE. As famílias serão
avisadas com a devida antecedência.

Regulamento Interno de Funcionamento

39

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ÉVORA

NORMA 13ª
CONCEITO DE AGREGADO FAMILIAR, CÁLCULO DO RENDIMENTO PER CAPITA E TABELA DE
COMPARTICIPAÇÕES

Definições e Conceitos
1. Conceito de Agregado Familiar:
1.1 Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de
parentesco, casamento, afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia
comum, designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3.º grau;
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e) Adotados e tutelados ou qualquer dos elementos do agregado familiar;
f) Não fazem parte do agregado familiar:
1. Pessoas que tenham entre si um vinculo contratual (hospedagem, …)
2. Permaneçam na habitação por curto período de tempo.

1.2 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, 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.

2. Rendimentos do agregado familiar
2.1 Para efeitos de determinação do Rendimento do Agregado Familiar (RAF), consideram-se os
seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais
c) De Pensões
d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência)
e) Bolsas de estudo e formação (exceto atribuídas por frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura)
f) Prediais
g) De capitais
h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no
âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida)
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2.2 Para os 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.

2.3 Consideram-se rendimentos para efeitos da alínea c) no ponto 2.1 (norma 13ª), as 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 fundo de pensões e
as pensões de alimentos.

2.4 Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos definidos no artigo 8.º do Código do IRS,
designadamente, as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagos 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.

2.4.1 Sempre que desses imóveis não resultem rendas, ou destas resulte um valor inferior ao
determinado nos termos do presente ponto, deve ser considerado como rendimento o montante
igual 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 haja titulado a
respetiva aquisição, reportado a 31 de Dezembro do ano relevante.

2.4.2 O disposto no ponto anterior 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 o valor do Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), situação em que é
considerado como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele limite

2.5 Consideram-se rendimentos de capitais, os rendimentos definidos no artigo 5.º do Código do
IRS, designadamente, os juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de
outros ativos financeiros, sem prejuízo do disposto no ponto seguinte.

2.6 Sempre que os rendimentos referidos no ponto anterior 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 seu agregado familiar sejam titulares em 31 de Dezembro do ano relevante,
considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação daquela percentagem.
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2.7 Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar consideram-se os
rendimentos anuais ou anualizados.

3 . Despesas Fixas do Agregado Familiar
3.1 Para efeitos de determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas:

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido;
b) Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente;
c) Despesas com transporte, 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.
3.2 Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b),c) e d) do ponto 3.1. podem as instituições
estabelecer um limite máximo do total das despesas a considerar, salvaguardando que o mesmo não
seja inferior à RMMG. Nos casos em que essa soma é inferior a RMMG (retribuição mínima mensal
garantida) é considerado o valor real da despesa.

4. Cálculo para apuramento do montante de rendimento per capita mensal, do agregado familiar
RC = RAF/12-D
n
Sendo:
RC = Rendimento per capita mensal
RAF = Rendimento do Agregado familiar (anual ou anualizado)
D = Despesas mensais fixas
n= Número de elementos do agregado familiares

5. Prova dos Rendimentos e das Despesas Fixas
5.1 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.
5.1.1 Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, a após
efetuarem as diligências que considerem adequadas,

podem as instituições convencionar um

montante de comparticipação familiar máxima.
5.1.2 Falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 6.1 no prazo

concedido

para o efeito, determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
5.2 A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos
respetivos documentos comprovativos.
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6. Montante máximo da comparticipação familiar
6.1 A comparticipação familiar máxima, calculada nos termos das presentes normas não pode
exceder o custo médio real do utente 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 por esta área.
6.2 Considera-se custo médio real do utente 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 o número de utentes que frequentaram a resposta social nesse
ano.

7. Redução da comparticipação familiar mensal
Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando o período de
ausência, devidamente justificada, exceda 15 dias seguidos.

8. As comparticipações familiares serão anualmente revistas, no início do ano letivo.
8.1. Por alteração das circunstâncias que estiveram na base da definição da comparticipação familiar
de determinado agregado familiar pela utilização de uma resposta social, designadamente, no
rendimento per capita mensal, podem as instituições proceder à revisão da respetiva
comparticipação.
8.2. Da revisão não podem resultar aumentos superiores a 5% dos valores das comparticipações
resultantes dos critérios anteriormente estabelecidos.

9. O pagamento das comparticipações familiares será relativo à frequência do próprio mês e deverá
ser efetuado entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês, por transferência bancária, sempre que possível,
devendo a mesma ser identificada e entregue o comprovativo da mesma à educadora ou
diretamente para o endereço veronica.vidigal@apce.org.pt.

10. O incumprimento do ponto 9 pelo período de dois meses consecutivos implica a anulação da
matrícula e o impedimento de frequência.
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11.Para determinar o escalão do agregado familiar, tem-se em conta a seguinte tabela

Posicionamento do Rendimento per capita

% a aplicar sobre
Percentagem do o rendimento
Escalões

RMMG

Per capita

1º Escalão

<= 30%

Até 15%

2º Escalão

] 30%;50%]

22,50%

3º Escalão

] 50%;70%]

27,50%

4º Escalão

] 70%; 100%]

30%

5º Escalão

] 100%; 150%]

32,50%

6º Escalão

>150%

35%

11.1 Sempre que haja alteração no Rendimento do Agregado Familiar, deve ser comunicado à
Instituição.
11.2 A não entrega de documento comprovativo dos rendimentos do agregado familiar, leva a que a
Instituição aplique o valor máximo da tabela em vigor.

12. Prova de Rendimentos e Despesas
A prova de rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de documentos
comprovativos adequados e credíveis, designadamente de natureza fiscal (declaração do IRS e nota
de liquidação, últimos recibos...)

13. Situações Especiais
A Instituição poderá reduzir ou aumentar o valor, dispensar ou suspender o pagamento das
comparticipações familiares, sempre que, através de uma cuidada análise sócio - económica do
agregado familiar, se conclua a existência de redução ou aumento significativo dos rendimentos
familiares, durante o ano letivo.
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CAPÍTULO IV
Da Prestação dos Cuidados e Serviços
NORMA 14ª
REFEIÇÕES
1. A Instituição assegura o fornecimento de refeições nas condições adequadas à faixa etária
das crianças, nomeadamente almoço e lanche.
2. A ementa será afixada semanalmente de modo a que os Encarregados de Educação se
possam informar sobre o tipo de alimentação que está a ser fornecido aos seus educandos.
3. As crianças que necessitem fazer uma dieta especial, e por um tempo prolongado, deverão
trazer prescrição médica, onde conste o tipo de alimentação adequada.
4. Os Encarregados de Educação deverão informar as Educadoras da necessidade de qualquer
dieta que surja inesperadamente e por um curto espaço de tempo, para que em tempo útil
possa informar a cozinheira.
5. As crianças não devem trazer de casa qualquer género alimentar (bolos, batatas fritas,
rebuçados, chocolates, pastilhas, etc.)

NORMA 15ª
SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE


A Creche não aceita crianças que apresentem sintomas de doença.



Para além do estojo de primeiros socorros (feridas e queimaduras) não haverá na instituição
qualquer tipo de medicamentos (exemplo: Brufen, Ben-U-Ron ou outros similares). A
instituição possui o kit de 1º socorros definidos por lei.



Em caso de doença grave ou contagiosa a criança só poderá regressar à Instituição mediante
a apresentação de declaração médica da inexistência de qualquer perigo ou contágio.



Em caso de acidente ou doença súbita, deverá a criança ser assistida na Instituição ou
recorrer ao Hospital mais próximo, avisando de imediato a família.



O responsável pela crianças deve identificar os medicamentos que a mesma tenha de tomar.
Deverão estar devidamente identificados e com horário das tomas segundo fotocópia da
prescrição médica, sobretudo no caso específico dos antibióticos.



Os objetos para os cuidados de higiene das crianças são individuais, identificados e mantidos
em perfeito estado de limpeza, conservação e arrumação.
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NORMA 16ª
VESTUÁRIO E OBJETOS DE USO PESSOAL

1. O vestuário deve permitir que as crianças se movimentem com facilidade e possam utilizar
diversos materiais;

2. As crianças devem ter sempre na Creche uma muda de roupa devidamente identificada, para
o caso de ser necessário;

3. O uso do Bibe das cores definidas pela Instituição é obrigatório. Além do bibe, as crianças
deverão ter um chapéu devidamente identificado que poderá ser adquirido em conjunto
com o bibe.

4. As crianças não devem trazer objetos de valor, não se responsabilizando a Instituição pelo
desaparecimento de qualquer objeto de uso pessoal.

NORMA 17ª
ARTICULAÇÃO COM A FAMÍLIA
a) A Direção considera altamente positivo que os pais/encarregados de educação acompanhem
com o maior interesse o desempenho da Instituição, dando sugestões e fazendo as críticas
que achem convenientes, tendo sempre em vista o bem-estar e o desenvolvimento global
das crianças.
b) Os Pais ou Encarregados de Educação deverão assinar no início do ano letivo um contrato de
prestação de serviços por parte da APCE, sendo obrigatório o cumprimento do presente
regulamento interno.

NORMA 18ª
ATIVIDADES DE EXTERIOR

1. Em caso de saídas das crianças para o exterior (visitas de estudo, passeios, excursões...) é
obrigatório existir uma autorização e termo de responsabilidade devidamente assinado por
parte dos Pais ou Encarregados de Educação. Em caso de saída (visitas de estudo), as crianças
que por alguma razão não acompanhem o grupo deverão ficar ao encargo da família, visto
que, a instituição não oferece condições para assegurar a permanência das crianças na
mesma.
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CAPÍTULO V
Recursos
NORMA 19 ª
INSTALAÇÕES
As instalações da Creche são compostas pelas seguintes áreas reservadas às crianças:
a) Sala de atividades
b) Sala multiusos
c) Sala de refeições
d) Instalações sanitárias
e) Recreio de exterior

NORMA 20ª
PESSOAL
1. O quadro de pessoal afeto à Creche encontra-se afixado em local visível, contendo a indicação
do número de recursos humanos formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a
legislação em vigor.
2. Os trabalhadores da Creche, estão sujeitos não só às regras do presente regulamento, como às
regras constantes do regulamento geral da APCE.
3. A intervenção é assegurada por uma equipa técnica dimensionada em função da capacidade da
creche e dos grupos de crianças, devendo ser constituída por:
a) Duas unidades de pessoal, técnicos na área do desenvolvimento infantil ou ajudantes de
acção educativa, por cada grupo até à aquisição de marcha que

garantam

o

acompanhamento e vigilância das crianças;
b) Um educador de infância e um ajudante de acção educativa por cada

grupo, a

partir da aquisição da marcha;
c) Um ajudante de acção educativa para assegurar o pleno funcionamento do período

de

abertura e de encerramento da creche.
4. Nos casos em que a confecção de refeições e a higiene do ambiente não
contratualização externa, deve, ainda, ser previsto pessoal

que

assegure

sejam
a

objecto

de

prestação

dos

respectivos serviços.
5. A creche pode contar com a colaboração de voluntários, devidamente enquadrados, não podendo
estes ser considerados para efeitos do disposto nos números anteriores.
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NORMA 21ª
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Á Direção técnico-pedagógico compete:
a) Desenvolver um modelo de gestão adequado ao bom funcionamento da

creche;

b) Supervisionar os critérios de admissão, conforme o disposto no regulamento
interno;
c) Promover a melhoria contínua dos serviços prestados e a gestão de programas

internos

de qualidade;
d) Gerir, coordenar e supervisionar os profissionais;
e) Enquadrar e acompanhar os profissionais da creche;
f) Implementar programas de formação, inicial e contínua, dirigidos aos

profissionais;

g) Incentivar a participação das famílias e da equipa no planeamento e avaliação

das

actividades, promovendo uma continuidade educativa;
h) Assegurar a interlocução com outras entidades e serviços, tendo em conta o

bem -

estar das crianças.

CAPÍTULO VI
Direitos e Deveres
NORMA 22ª
DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS
1. São direitos das crianças:
a) Ser tratada com respeito e correção;
b) Ser adequadamente assistida em caso de acidente ou doença, ocorridas no decurso das
atividades;
c) Utilizar as instalações a si destinadas;
d) Participar e desenvolver atividades/iniciativas que promovam a sua formação e
ocupação;
e) Usufruir dos serviços da resposta social que frequenta.
f)

Diariamente, quando chega à creche, ser acolhida, em sala específica, por pessoal
competente, que articule com os pais/encarregados de educação, que a entregam, no
sentido de acolher as informações consideradas necessárias sobre a criança no sentido
de ser possível um tratamento personalizado de qualidade.
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2. São direitos dos pais/enc. de educação:
a) Informar-se, ser informado e informar a Instituição sobre as matérias relevantes no
processo educativo dos seus educandos;
b) Colaborar com a Instituição facilitando e participando no seu funcionamento, bem como,
na educação e desenvolvimento das crianças;
c) Participar ativamente na promoção e articulação entre família e Instituição;
d) Conhecer o Regulamento da Instituição;
e) Serem atendidos quando necessário, em dia e hora a fixar no início de cada ano letivo.

3. São deveres das crianças:
1. Tratar com respeito e correção todas as pessoas da Instituição;
2. Participar nas atividades propostas;

4. São deveres dos pais/enc. de educação:
1. Garantir a pontualidade e assiduidade das crianças;
2. Comparecer na Instituição sempre que seja solicitada a sua presença;
3. Participar nas reuniões de pais;
4. Liquidar no prazo estabelecido a mensalidade fixada;
5. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade dos seus educandos,
6. Contribuir para o bom funcionamento da Instituição;
7. Interessar-se pelo progresso, desenvolvimento e comportamento dos seus educandos,
contribuindo e facilitando a tarefa da Instituição.
8. Responsabilizar –se pelos bens / brinquedos que tragam de casa.
9. Cumprir o Regulamento Interno.

NORMA 23ª
DIREITOS E DEVERES DOS COLABORADORES
1. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os

Colaboradores da

Creche têm ainda os seguintes direitos:
a) Ter boas condições de trabalho;
b) Ter um intervalo para almoço;
c) Ter livre acesso aos direitos consignados pela lei nomeadamente no que respeita a faltas,
licenças, férias e outros - o pessoal deverá gozar as férias no próprio ano civil. Estas serão
marcadas, tendo em consideração os interesses da Creche e dos funcionários, sem prejuízo
do bom funcionamento do mesmo;
d) Ter acesso a acções de formação;
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e) Ter uma remuneração;
f) Ser respeitado pelos familiares das crianças;
g) Ser tratados com educação e urbanidade;
h) Ser respeitado por toda a comunidade educativa.

2. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os Colaboradores
da Creche têm ainda os seguintes deveres:

a) Conhecer e assumir de forma personalizada as perspetivas educativas, valores e atitudes
decorrentes dos princípios orientadores da Instituição;
b) Cumprir as suas funções profissionais;
c) Cumprir o seu horário de trabalho – este poderá ser alterado por conveniência de serviço
com acordo de ambas as partes;
d) Comunicar e justificar por escrito atempadamente e sempre que possível, quando
necessitar de faltar, salvo situação imprevista;
e) Cumprir as ordens em matérias de serviço que lhe são dadas pela Direção, Diretor Técnico
da APCE, Diretora Técnico Pedagógica da creche e Educadora;
f) Manter sigilo profissional;
g) Frequentar as ações de formação que lhe forem proporcionadas e que sejam consideradas
de interesse;
h) Zelar por um bom ambiente de trabalho;
i) Ter lealdade e respeito por toda a comunidade educativa;
j) Cuidar e conservar o equipamento da Creche de forma correta e asseada;
k) Conhecer o Regulamento Interno de funcionamento da Creche.

NORMA 24ª
DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
a) São deveres da Instituição:
1. Elaborar o Projeto Educativo e promover o seu cumprimento;
2. Proporcionar às crianças as condições legalmente estabelecidas para a resposta social de
Creche;
3. Fazer um seguro que proteja todas as crianças de qualquer eventualidade que surja,
quando estas estejam sobre a sua responsabilidade;
4. Cumprir todas as condições a que se obriga no ato de admissão;
5. Zelar pelo bom funcionamento da Instituição e promover a qualidade dos serviços
prestados pela resposta social;
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6. Assegurar que o pessoal afeto à Instituição preste serviço em perfeitas condições de
saúde que devem ser comprovadas anualmente, de acordo com os normativos em vigor;
7. Facultar o Regulamento Interno e respetivas alterações ao Centro Distrital da Segurança
Social de Évora, integrado no Instituto da Segurança Social (ISS, IP);
8. Facultar aos Pais/ Encarregados de Educação no ato da inscrição, o Regulamento Interno
da Instituição correspondente à resposta social de Creche.
9. Constitui ainda dever da Instituição, a deteção e prevenção de situações de negligência,
abusos e maus-tratos às crianças;
10. Sempre que sejam detetados casos referenciados no ponto anterior, a educadora
articulará a situação com os técnicos da Intervenção Precoce, no sentido do assunto ser
tratado pela equipa multidisciplinar do CDIP para se encontrarem as melhores soluções
técnicas e os encaminhamentos previstos nos normativos legais em vigor.

b) São direitos da Instituição:
7

Receber mensalmente e atempadamente a comparticipação familiar que for estipulada;

NORMA 25ª
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços com os pais ou com quem assuma
as responsabilidades parentais donde constem os direitos e obrigações das partes;

2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades
parentais e arquivado outro no respetivo processo individual;

3. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinada pelas
partes.

NORMA 26ª
LIVRO DE RECLAMAÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui Livro de Reclamações, que poderá ser solicitado
junto da Direção Técnico Pedagógica sempre que solicitado, pelos pais ou quem assuma as
responsabilidades parentais.
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CAPÍTULO VII
Disposições Finais
NORMA 27ª
ALTERAÇÕES AO PRESENTE REGULAMENTO
1. O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no funcionamento da
Creche, resultantes da avaliação geral dos serviços prestados, tendo como objetivo principal a sua
melhoria;
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas ao cliente ou seu representante
legal, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem
prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste, em caso de discordância dessas alterações;
3. Será entregue uma cópia do Regulamento Interno aos pais ou a quem assuma as responsabilidades
parentais no ato de celebração do contrato de prestação de serviços.
4. De acordo com o previsto no art.º 26º do Dec. Lei nº 64/2007, de 14 de Março, republicado pelo
Dec. Lei 33/2014, de 04 de Março, quaisquer alterações ao Regulamento Interno, serão comunicadas
ao ISS, IP.

NORMA 28ª
INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Direção da Instituição, tendo em conta
a legislação em vigor sobre a matéria.

NORMA 29ª
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
A Diretora Técnico Pedagógica da Quinta dos Sonhos, além do Plano de Atividades, do Relatório de
Atividades e dos documentos de índole pedagógica, deverá apresentar à Direção, trimestralmente,
no final de cada período letivo, um relatório sintético sobre os resultados das Atividades
desenvolvidas.

NORMA 30ª
ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento entra em vigor em 17/09/2017
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REGULAMENTO INTERNO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
NORMA 1ª
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora, com sede na Avenida Dinis Miranda, 23 - Évora, é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que integra o Jardim de Infância, situada na
Rua da Barba Rala nº 1, que apresenta como objetivo o desenvolvimento de atividades junto da
população Infantil, em regime de acordo de cooperação com o Centro Distrital de Évora do ISS, IP
celebrado em 01/09/97, com uma capacidade de 35 crianças, a partir dos 3 anos até aos 6 anos, em 2
salas.

NORMA 2ª
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A resposta social Jardim-de-infância rege-se pelo estipulado no:
f) Decreto – Lei n.º 172 -A/2014, de 14 de novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
g) Lei n.º 5/97, de 10 fevereiro – Lei-quadro da Educação Pré-Escolar;
h) Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de junho – Estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e
expansão da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e
financiamento;
i)

Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de Maio – Regula o regime jurídico de cooperação
entre as IPSS e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;

j)
k)

Despacho Conjunto nº 300/97, de 9 de setembro;
Decreto-Lei n.º 33/2014, de 4 de março - Define o regime jurídico de instalação,
funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades
privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;

l)

Protocolo de Cooperação em vigor;

m) Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC;
n) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
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NORMA 3ª
DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS


São destinatários do Jardim-de-infância as crianças com idades compreendidas entre os 3
anos e a idade de ingresso no ensino básico, durante o período diário correspondente ao
trabalho dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.



O Jardim de Infância tem como princípio que “a educação Pré-escolar é a primeira etapa da
educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação
educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e
o desenvolvimento da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser
autónomo, livre e solidário”5.



A resposta social de Educação Pré-escolar constitui uma resposta Pedagógica e Social que
consiste na prestação de serviços vocacionados para o desenvolvimento e aprendizagem da
criança, proporcionando atividades educativas e atividades de apoio à família, de acordo com
a Lei-quadro da Educação Pré-escolar.



A Resposta Social de Educação Pré-escolar tem como principais objetivos os constantes das
Orientações Curriculares6 da Educação Pré-escolar, nomeadamente:
f)

Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de
vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania;

g) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade
das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da
sociedade;
h) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;
i)

Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas
características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens
significativas e diversificadas;

j)

Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas
como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do
mundo;

k) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
l)

Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no
âmbito da saúde individual e coletiva;

m) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a
melhor orientação e encaminhamento da criança;
5
6

Lei n.º5/97, de 10 de Fevereiro
Despacho n.º5220/97 e Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de Outubro
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n) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade.

NORMA 4ª
ATIVIDADES E SERVIÇOS
Os serviços prestados e atividades a desenvolver, são as seguintes:
1. Serviços de alimentação (almoço e lanche), desenvolvimento de atividades na área das expressões
plástica, musical, motora e dramática assim como outras atividades inerentes ao desenvolvimento
das Orientações Curriculares e que venham eventualmente a ser consensualizadas entre a Instituição
e as famílias, nomeadamente:
- Visitas quinzenais à Quinta do Pomarinho (gratuito para as famílias);
- Passeios e / ou visitas de estudo (pagamento adicional);
- Uma ou duas atividades extracurriculares a definir com pais/ encarregados de educação que
decorrerá entre os meses de Outubro e Junho (pagamento adicional da exclusiva responsabilidade
dos pais).
2. Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento do Jardim-de-infância e
desenvolvimento da criança;
3. Assistência medicamentosa (acompanhada do receituário médico), em caso de necessidade.

CAPÍTULO II
Processo de Admissão dos Clientes
NORMA 5ª
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
d)

Serão admitidas crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos.

e)

A admissão de crianças no jardim-de-infância, segue os procedimentos previstos no
regulamento geral da APCE (capítulo V - art.º 23º).

f)

No acto de admissão, é assinado o contrato em duplicado pelo representante da Instituição e
pelo cliente/familiar. Aquando da assinatura do contrato, o Cliente/familiar do cliente assina
o regulamento Interno da Instituição. Após a assinatura entre ambas as partes, é entregue
uma cópia do contrato e do Regulamento Interno ao Cliente/familiar do cliente e a outra fará
parte integrante do processo individual do cliente. Caso haja necessidade de entrega de
material de uso pessoal do cliente, é feita uma lista de material a entregar no
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estabelecimento, acordado com a família, devendo ser registado na Lista de Pertences do
Cliente, nomeadamente artigos de higiene pessoal (como muda de roupa), material de apoio
ao desenvolvimento das actividades/brincadeiras (tal como plasticina, cartolina, etc.)e, nos
casos aplicáveis de bens pessoais.
Após a assinatura do contrato, caso não o tenham feito aquando do pedido de inscrição, o
cliente/familiar são acompanhados numa visita ás Instalações, na qual se apresenta a
educadora e auxiliare(s) da sala, e outros técnicos que irão trabalhar mais directamente com
o cliente.(Ponto 1 do art.23 do Regulamento Interno Geral - APCE)
g)

Crianças com deficiência:
- A admissão das crianças com deficiência deverá ser objeto de avaliação conjunta dos
Técnicos da Instituição e dos Técnicos especialistas que prestam apoio, tendo em atenção:
. O parecer técnico da Equipa de intervenção Precoce.
. Que a deficiência constitui um fator de prioridade;
. Que a admissão deverá ser feita o mais precocemente possível tendo em conta as
necessidades das crianças e dos pais;
. Que a admissão ao longo do ano terá lugar, quando tal se verifique absolutamente
necessário.

NORMA 6ª
INSCRIÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6. As inscrições são realizadas na sede da Associação mediante o preenchimento de uma Ficha
de Identificação/Inscrição, da qual constam entre outros elementos o nome da criança, data
de nascimento, morada, filiação, profissão e horário de trabalho dos pais e constituição do
agregado familiar e o nome da Pessoa/Familiar que habitualmente irá buscar a criança.
7. As inscrições poderão ser efetuadas durante o mês de Junho.
8. A admissão de crianças na Educação Pré-Escolar será alvo de análise pela Coordenadora
Pedagógica dentro das normas estabelecidas no presente Regulamento de Funcionamento
do Jardim-de-infância.
9. Após inscrição, a Coordenadora Pedagógica fará uma entrevista de acolhimento aos
familiares.
10. A inscrição requer a entrega dos seguintes documentos:
6. Cédula Pessoal / Cartão de cidadão
7. Declaração médica comprovativa do estado de saúde da criança.
8. Cartão de utente ou beneficiário
9. Boletim de vacinas atualizado
10. Declaração do IRS dos pais e respetiva nota de liquidação, referente ao ano anterior.
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NORMA 7ª
CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Sempre que a capacidade do Jardim-de-infância não permita a admissão de todas as crianças
inscritas para a frequência das atividades, as admissões far-se-ão de acordo com os seguintes
critérios de prioridade:
5. Crianças em situação de risco, ou com N.E.E.;
6. Crianças com irmãos a frequentarem já o estabelecimento;
7. Crianças filhos de funcionários da A.P.C.E.;
8. Crianças cujos pais trabalham na área do estabelecimento;
9. Lugar na lista de espera.

NORMA 8ª
LISTA DE ESPERA
1. Sempre que a capacidade do Jardim-de-infância não permita a admissão de uma criança, integrase o candidato na Lista de Espera após o preenchimento da ficha de pré-inscrição prevista na Norma
6ª do Capitulo II do presente Regulamento.
2. A Lista de Espera é atualizada trimestralmente, tendo em conta os critérios de prioridade na
admissão previstos na Norma 7ª do Capitulo II do presente Regulamento.
3. Quando surge uma vaga, contacta-se o candidato/familiar selecionado de modo a confirmar o seu
interesse e proceder-se ao pedido de admissão, inscrição e acolhimento, tal como previstos nas
Normas 6ª, 9ª e 10ª do Capitulo II do presente Regulamento.

NORMA 9ª
ADMISSÃO
1. Recebido o pedido de admissão, o mesmo é registado e analisado pelo Coordenador Pedagógico
deste estabelecimento, a quem compete elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar. A
proposta acima referida é baseada num relatório social que terá em consideração as condições e os
critérios para admissão, constantes neste Regulamento.
2.É competente para decidir o processo de admissão a Direção da APCE.
3. Da decisão será dado conhecimento aos pais ou pessoa que exerça a responsabilidade parental no
prazo de 30 dias;
4. Após decisão da admissão da criança, proceder-se-á à abertura de um processo individual, que
terá por objetivo, permitir o estudo e o diagnóstico da situação, assim como a definição,
programação e acompanhamento dos serviços prestados;
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5.Em situações de emergência, a admissão será sempre a título provisório com parecer do
Coordenador Pedagógico e autorização da Direção, tendo o processo tramitação idêntica às
restantes situações.

NORMA 10ª
ACOLHIMENTOS DOS NOVOS CLIENTES

3. O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação, que não deve ultrapassar os 30 dias,
obedece às seguintes regras e procedimentos:
5. No primeiro dia da criança no estabelecimento ficará disponível o educador/auxiliar de
ação educativa para acolher cada criança e família;
6. Os pais são encorajados a permanecer na sala com a criança durante o período de tempo
considerado necessário para diminuir o impacte da nova situação;
7. Aos pais é sugerido que, nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto que
lhe transmita conforto e segurança;
8. Durante esse período de tempo a família é envolvida nas atividades que as crianças
realizarem;
9. Tanto quanto possível, durante o período de adaptação o tempo de permanência da
criança no estabelecimento deverá ser reduzido, sendo depois gradualmente aumentado;

4. Se, durante este período, a criança não se adaptar, deve ser realizada uma avaliação do
programa de acolhimento inicial, identificando as manifestações e fatores que conduziram à
sua inadaptação, procurando que sejam ultrapassados, estabelecendo-se novos objetivos
de intervenção. Se a inadaptação persistir, é dada a possibilidade, quer à instituição,
quer à família, de rescindir o contrato.

NORMA 11ª
PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA
6. Do processo individual da criança deve constar:

e) Ficha de inscrição com todos os elementos de identificação da criança e sua família e
respetivos comprovativos;

f) Data de início da prestação dos serviços;
g) Horário habitual de permanência da criança no Jardim-de-infância;
h) Identificação e contacto da pessoa a contactar em caso de necessidade;
i) Identificação e contacto do médico assistente
j) Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados
especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
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k) Comprovação da situação das vacinas;
l) Identificação dos responsáveis pela entrega diária da criança e das pessoas autorizadas,
por escrito, para retirar a criança do jardim-de-infância;

m) Informação sociofamiliar;
n) Exemplar do contrato de prestação de serviços;
o) Exemplar da apólice de seguro escolar;
p) Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrências de situações anómalas e
outros considerados necessários;

q) Registos das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as famílias
das crianças;

r) Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) da criança;
s) Relatórios de avaliação da implementação do PDI;
t) Outros relatórios de desenvolvimento;
u) Registos da integração da criança;
v) Avaliação do Projeto Educativo e Curricular de Sala;
w) Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do contrato de prestação de serviços.
7. O Processo Individual do cliente é arquivado em local próprio e de fácil acesso à coordenação
técnica, garantindo sempre a sua confidencialidade;
8. Cada processo individual deve ser permanentemente atualizado;
9. O processo individual da criança pode, quando solicitado, ser consultado pelos pais ou por
quem exerça as responsabilidades parentais.

CAPÍTULO III
Regras de Funcionamento
NORMA 12ª
HORÁRIOS E OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO
1. Este Jardim-de-infância encontra-se a funcionar de 2ª a 6ª feira, com o seguinte horário:
- Receção das crianças a partir das 7h30 m;
- Entrega das crianças aos encarregados de educação até às 19h00 m;
- As saídas após às 19h00m são sujeitas a pagamento adicional no acto (5.00€ por cada
15 minutos).
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6. O Horário da Componente Educativa (5 horas) é o seguinte: das 9h00 às 12h30m e das 15h00
às 17h00m.

7. O Horário da Componente de Apoio à Família (6 horas) é o seguinte: das 7h30m às 9h00m;
das 12h30m às 15h00 e das 17h00 às 19h00.

8. Os pais devem respeitar o horário de funcionamento, só sendo permitida a entrada das
crianças depois do início das Atividades, em casos urgentes e devidamente justificados.

9. Horário das refeições:
- Almoço às 12h 30m;
- Lanche às 15h.

10. Horário de atendimento dos Pais/Encarregados de Educação será às segundas e quintasfeiras entre as 14h00 e as 15h00.

11. As reuniões de Educadoras terão lugar na segunda terça-feira- de cada mês entre as 14h00 e
as 15h00.

12. A reunião de conselho educativo terá uma periodicidade bimestral e acontecerá em horário
pós letivo. O conselho educativo é composto pelas educadoras de infância, por 1
encarregado de educação representante de cada sala e por um docente da universidade, da
área das Ciências da Educação. O conselho é coordenado pela coordenadora da Educação
Pré-Escolar. Neste conselho deverão ser discutidos temas pedagógicos de interesse
educativo.

13. A reunião geral de colaboradores terá uma periodicidade trimestral, acontecerá após o
horário de funcionamento da instituição (19h00) e contará com a presença do Diretor
Técnico da APCE.

14. O Jardim-de-infância encerra preferencialmente em Agosto, em tempo necessário para
limpezas, em datas a decidir pelos encarregados de educação/equipa, nos feriados
municipais e nacionais, bem como na 2ª feira de Páscoa, e nos dias 24 e 31 de Dezembro.

15. Poderá, ainda, encerrar noutras datas, aprovadas pela Direção da APCE, das quais, as famílias
serão avisadas com a devida antecedência.

NORMA 13ª
CONCEITO DE AGREGADO FAMILIAR, CÁLCULO DO RENDIMENTO
PER CAPITA E TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES
Definições e Conceitos

1. Conceito de Agregado Familiar:
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1.1 Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de
parentesco, casamento, afinidade, ou outras situações assimiláveis, desde que vivam em economia
comum, designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3.º grau;
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e) - Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar não
fazem parte do agregado familiar:
- Pessoas que tenham entre si um vínculo contratual (hospedagem, …);
- Permaneçam na habitação por curto período de tempo.
1.2 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, 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.
2. Rendimentos do agregado familiar
2.1 Para efeitos de determinação do Rendimento do Agregado Familiar (RAF), consideram-se os
seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais;
c) De Pensões;
d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
e) Bolsas de estudo e formação (exceto atribuídas por frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura);
f) Prediais;
g) De capitais;
h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no
âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida).
2.2 Para os rendimentos empresariais e profissionais no âmbito do regime simplificado é considerado
o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no código do IRIS ao valor das
vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados.
2.3 Consideram-se rendimentos para efeitos da alínea c) no ponto 4.1, as 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 fundo de pensões e
as pensões de alimentos.
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2.4 Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos definidos no artigo 8.º do Código do IRS,
designadamente, as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagos 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.
2.4.1 Sempre que desses imóveis não resultem rendas, ou destas resulte um valor inferior ao
determinado nos termos do presente ponto, deve ser considerado como rendimento o montante
igual 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 haja titulado a
respetiva aquisição, reportado a 31 de Dezembro do ano relevante.
2.4.2 O disposto no ponto anterior 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 o valor do Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), situação em que é
considerado como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele limite
2.5 Consideram-se rendimentos de capitais, os rendimentos definidos no artigo 5.º

do Código do

IRS, designadamente, os juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de
outros ativos financeiros, sem prejuízo do disposto no ponto seguinte.

2.6 Sempre que os rendimentos referidos no ponto anterior 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 seu agregado familiar sejam titulares em 31 de Dezembro do ano relevante,
considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação daquela percentagem.
2.7 Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar consideram-se os
rendimentos anuais ou anualizados.

3 . Despesas Fixas do Agregado Familiar
3.1 Para efeitos de determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas:
b) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido;
c) Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente;
d) Despesas com transporte, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de residência;
e) Despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença
crónica.
3.2 Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b),c) e d) do ponto 3.1. podem as instituições
estabelecer um limite máximo do total das despesas a considerar, salvaguardando que o mesmo não
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seja inferior à RMMG. Nos casos em que essa soma é inferior a RMMG (retribuição mínima mensal
garantida) é considerado o valor real da despesa.

4. Cálculo para apuramento do montante de rendimento per capita mensal, do agregado familiar

RC = RAF/12-D
n
Sendo:

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

5. Prova dos Rendimentos e das Despesas Fixas
5.1 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.
5.1.1 Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, a após
efetuarem as diligências que considerem adequadas,

podem as instituições convencionar um

montante de comparticipação familiar máxima.
5.1.2 Falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 6.1 no prazo

concedido

para o efeito, determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
5.2 A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos
respetivos documentos comprovativos.

6. Montante máximo da comparticipação familiar
6.1 - A comparticipação familiar máxima, calculada nos termos das presentes normas não pode
exceder o custo médio real do utente 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 por esta área.
6.2 - Considera-se custo médio real do utente 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 o número de utentes que frequentaram a resposta
social nesse ano.
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7. Redução da comparticipação familiar mensal
Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando o período de
ausência, devidamente justificada, exceda 15 dias seguidos.

8. As comparticipações familiares serão anualmente revistas, no início do ano letivo.
8.1 Por alteração das circunstâncias que estiveram na base da definição da comparticipação familiar
de determinado agregado familiar pela utilização de uma resposta social, designadamente, no
rendimento per capita mensal, podem as instituições proceder à revisão da respetiva
comparticipação.
8.2. O pagamento das comparticipações familiares será relativo à frequência do próprio mês e
deverá ser efetuado entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês, por transferência bancária, sempre que
possível, devendo a mesma ser identificada e entregue o comprovativo da mesma à educadora ou
diretamente para o endereço veronica.vidigal@apce.org.pt.

9. O incumprimento do ponto 2 pelo período de dois meses consecutivos implica a anulação da
matrícula e o impedimento de frequência.

10. Para determinar o escalão do agregado familiar, tem-se em conta a seguinte tabela:

Escalões

Rendimento Per Capita

1º

Menor ou igual do que o Rendimento Mínimo Mensal (RMMG)

2º

De 31% a 50% do RMMG

3º

De 51% a 70% do RMMG

4º

De 71% a 100% RMMG

5º

De 101% a 150% RMMG

6º

Superior a 150% RMMG

10.1 - Para o cálculo da mensalidade, usa-se a seguinte tabela:

Cálculo do valor a pagar
Escalões

Percentagem a aplicar ao
rendimento per capita

1º Escalão
15,00%
2º Escalão
22,50%
3º Escalão
27,50%
4º Escalão
30,00%
5º Escalão
32,50%
6º Escalão
Regulamento Interno de 35,00%
Funcionamento
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10.2 - Sempre que haja alteração no Rendimento do Agregado Familiar, deve ser comunicado à
Instituição.
10.3 A não entrega de documento comprovativo dos rendimentos do agregado familiar, leva a que a
Instituição aplique o valor máximo da tabela em vigor.

11. Prova de Rendimentos e Despesas
A prova de rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de documentos
comprovativos adequados e credíveis, designadamente de natureza fiscal (declaração do IRS e nota
de liquidação, últimos recibos...)

12. Situações Especiais
A Instituição poderá reduzir ou aumentar o valor, dispensar ou suspender o pagamento das
comparticipações familiares, sempre que, através de uma cuidada análise sócio-económica do
agregado familiar, se conclua a existência de redução ou aumento significativo dos rendimentos
familiares, durante o ano letivo.

CAPÍTULO IV
Da Prestação dos Cuidados e Serviços
NORMA 14ª
Refeições
1. A Instituição assegura o fornecimento de refeições nas condições adequadas à faixa etária
das crianças, nomeadamente almoço e lanche.
2. A ementa será afixada semanalmente de modo a que os Encarregados de Educação se
possam informar sobre o tipo de alimentação que está a ser fornecido aos seus educandos.
3. As crianças que necessitem fazer uma dieta especial, e por um tempo prolongado, deverão
trazer prescrição médica, onde conste o tipo de alimentação adequada.
4. Os Encarregados de Educação deverão informar as Educadoras da necessidade de qualquer
dieta que surja inesperadamente e por um curto espaço de tempo, para que em tempo útil
possa informar a cozinheira.
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5. As crianças não devem trazer de casa qualquer género alimentar (bolos, batatas fritas,
rebuçados, chocolates, pastilhas, etc.)

NORMA 15ª
SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE


As crianças que apresentem sintomas de doença, deverão permanecer em casa.



Para além do estojo de primeiros socorros (feridas e queimaduras) não haverá na instituição
qualquer tipo de medicamentos (exemplo: Brufen, Ben-U-Ron ou outros similares). A
instituição possui o kit de 1ºsocorros definidos por lei.



Em caso de doença grave ou contagiosa a criança só poderá regressar à Instituição mediante
a apresentação de declaração médica da inexistência de qualquer perigo ou contágio.



Em caso de acidente ou doença súbita, deverá a criança ser assistida na Instituição ou
recorrer ao Hospital mais próximo, avisando de imediato a família.



Os medicamentos que a criança tenha de tomar deverão estar devidamente identificados e
com horário das tomas segundo fotocópia da prescrição médica, sobretudo no caso
específico dos antibióticos.



Os objetos para os cuidados de higiene das crianças são individuais, identificados e mantidos
em perfeito estado de limpeza, conservação e arrumação.

NORMA 16ª
VESTUÁRIO E OBJETOS DE USO PESSOAL

5. O vestuário deve permitir que as crianças se movimentem com facilidade e possam utilizar
diversos materiais.

6. As crianças devem ter sempre no Jardim-de-infância uma muda de roupa devidamente
identificadas, para o caso de ser necessário.

7. O uso do Bibe das cores definidas pela Instituição é obrigatório. Além do bibe, as crianças
deverão ter um chapéu devidamente identificado que poderá ser adquirido em conjunto
com o bibe.

8. As crianças não devem trazer objetos de valor, não se responsabilizando a Instituição pelo
desaparecimento de qualquer objeto de uso pessoal.

NORMA 17ª
ARTICULAÇÃO COM A FAMÍLIA
1. A Direção considera altamente positivo que os pais/encarregados de educação acompanhem
com o maior interesse o desempenho da Instituição, dando sugestões e fazendo as críticas
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que achem convenientes, tendo sempre em vista o bem-estar e o desenvolvimento global
das crianças.
2. Os Pais ou Encarregados de Educação deverão assinar no início do ano letivo um contrato de
prestação de serviços por parte da APCE, sendo obrigatório o cumprimento do presente
regulamento interno.

NORMA 18ª
ATIVIDADES DE EXTERIOR
11. Em caso de saídas das crianças para o exterior (visitas de estudo, passeios, excursões...) é
obrigatório existir uma autorização e termo de responsabilidade devidamente assinado por
parte dos Pais ou Encarregados de Educação. Em caso de saída (visitas de estudo), as crianças
que por alguma razão não acompanhem o grupo deverão ficar ao encargo da família, visto
que, a instituição não oferece condições para assegurar a permanência das crianças na
mesma.

CAPÍTULO V
Recursos
NORMA 19ª
INSTALAÇÕES
As instalações do Jardim-de-infância são compostas pelas seguintes áreas reservadas às crianças:

4. Sala de atividades;
5. Sala multiusos;
6. Sala de refeições;
7. Instalações sanitárias;
8. Recreio de exterior.
NORMA 20ª
PESSOAL
1. O quadro de pessoal afeto ao Jardim-de-infância encontra-se afixado em local visível,
contendo a indicação do número de recursos humanos formação e conteúdo funcional, definido de
acordo com a legislação em vigor.
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2. Os trabalhadores do Jardim-de-infância, estão sujeitos não só às regras do presente regulamento,
como às regras constantes do regulamento geral da APCE.
3. A intervenção é assegurada por uma equipa técnica dimensionada em função da capacidade do
Jardim-de-infância e dos grupos de crianças, devendo ser constituída por:
a) Um educador de infância e um ajudante de ação educativa por cada grupo;
c) Um ajudante de ação educativa para assegurar o pleno funcionamento do

período

de

abertura e de encerramento do Jardim-de-infância.
4. Nos casos em que a confeção de refeições e a higiene do ambiente não sejam objeto de
contratualização externa, deve, ainda, ser previsto pessoal que assegure a prestação dos respetivos
serviços.
5. O Jardim-de-infância pode contar com a colaboração de voluntários, devidamente enquadrados,
não podendo estes ser considerados para efeitos do disposto nos números anteriores.

NORMA 21ª
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Ao diretor técnico/pedagógico compete:
a) Desenvolver um modelo de gestão adequado ao bom funcionamento do

Jardim-de-

infância;
b) Supervisionar os critérios de admissão, conforme o disposto no regulamento
Interno;
c) Promover a melhoria contínua dos serviços prestados e a gestão de programas

internos

de qualidade;
d) Gerir, coordenar e supervisionar os profissionais;
e) Enquadrar e acompanhar os profissionais do Jardim-de-infância;
f) Implementar programas de formação, inicial e contínua, dirigidos aos

profissionais;

g) Incentivar a participação das famílias e da equipa no planeamento e avaliação

das

atividades, promovendo uma continuidade educativa;
h) Assegurar a interlocução com outras entidades e serviços, tendo em conta o

bem-

estar das crianças.
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CAPÍTULO VI
Direitos e Deveres
NORMA 22ª
DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS
1

São direitos das crianças:
c) Ser tratada com respeito e correção;
d) Ser adequadamente assistida em caso de acidente ou doença, ocorridas no decurso das
atividades;
e) Utilizar as instalações a si destinadas;
f)

Participar e desenvolver atividades/iniciativas que promovam a sua formação e
ocupação;

g) Usufruir dos serviços da resposta social que frequenta;
h) Diariamente, quando chega ao jardim-de-infância, ser acolhida, em sala específica, por
pessoal competente, que articule com os pais/encarregados de educação, que a
entregam, no sentido de acolher as informações consideradas necessárias sobre a
criança no sentido de ser possível um tratamento personalizado de qualidade.

2

São direitos dos Pais:
b) Informar-se, ser informado e informar a Instituição sobre as matérias relevantes no
processo educativo dos seus educandos;
c) Colaborar com a Instituição facilitando e participando no seu funcionamento, bem como,
na educação e desenvolvimento das crianças;
d) Participar ativamente na promoção e articulação entre família e Instituição;
e) Conhecer o Regulamento da Instituição;
f)

3

Serem atendidos quando necessário, em dia e hora a fixar no início de cada ano letivo.

São deveres das crianças:
t) Tratar com respeito e correção todas as pessoas da Instituição;
u) Participar nas atividades propostas.

4

São deveres dos pais:
f)

Garantir a pontualidade e assiduidade das crianças;

g) Comparecer na Instituição sempre que seja solicitada a sua presença;
h) Participar nas reuniões de pais;
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i)

Liquidar no prazo estabelecido a mensalidade fixada;

j)

Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade dos seus educandos,

k) Contribuir para o bom funcionamento da Instituição;
l)

Interessar-se pelo progresso, desenvolvimento e comportamento dos seus educandos,
contribuindo e facilitando a tarefa da Instituição;

m) Responsabilizar –se pelos bens / brinquedos que tragam de casa;
n) Cumprir o Regulamento Interno.

NORMA 23ª
DIREITOS E DEVERES DOS COLABORADORES
1. Sem

prejuízo

das

regras

genericamente

estabelecidas

neste

Regulamento,

os

Colaboradores da Jardim de Infância têm ainda os seguintes direitos:
a) Ter boas condições de trabalho;
b) Ter um intervalo para almoço;
c) Ter livre acesso aos direitos consignados pela lei nomeadamente no que respeita a faltas,
licenças, férias e outros - o pessoal deverá gozar as férias no próprio ano civil. Estas serão
marcadas, tendo em consideração os interesses da Creche e dos funcionários, sem prejuízo
do bom funcionamento do mesmo;
d) Ter acesso a ações de formação;
e) Ter uma remuneração;
f) Ser respeitado pelos familiares das crianças;
g) Ser tratados com educação e urbanidade;
h) Ser respeitado por toda a comunidade educativa.

2. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os Colaboradores
do Jardim de Infância têm ainda os seguintes deveres:
a) Conhecer e assumir de forma personalizada as perspetivas educativas, valores e atitudes
decorrentes dos princípios orientadores da Instituição;
b) Cumprir as suas funções profissionais;
c) Cumprir o seu horário de trabalho – este poderá ser alterado por conveniência de serviço
com acordo de ambas as partes;
d) Comunicar e justificar por escrito atempadamente e sempre que possível, quando
necessitar de faltar, salvo situação imprevista;
e) Cumprir as ordens em matérias de serviço que lhe são dadas pela Direção, Diretor Técnico
da APCE, Diretora Técnico Pedagógica e Educadora;
f) Manter sigilo profissional;
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g) Frequentar as ações de formação que lhe forem proporcionadas e que sejam consideradas
de interesse;
h) Zelar por um bom ambiente de trabalho;
i) Ter lealdade e respeito por toda a comunidade educativa;
j) Cuidar e conservar o equipamento do Jardim de Infância de forma correta e asseada;
k) Conhecer o Regulamento Interno de funcionamento do Jardim - de -Infância.

NORMA 24ª
DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
g) São deveres da Instituição:
3. Elaborar o Projeto Educativo e promover o seu cumprimento;
4. Proporcionar às crianças as condições legalmente estabelecidas para a resposta social de
Jardim-de-infância;
5. Fazer um seguro que proteja todas as crianças de qualquer eventualidade que surja,
quando estas estejam sobre a sua responsabilidade;
6. Cumprir todas as condições a que se obriga no ato de admissão;
7. Zelar pelo bom funcionamento da Instituição e promover a qualidade dos serviços
prestados pela resposta social;
8. Assegurar que o pessoal afeto à Instituição preste serviço em perfeitas condições de
saúde que devem ser comprovadas anualmente, de acordo com os normativos em vigor;
9. Facultar o Regulamento Interno e respetivas alterações ao Centro Distrital da Segurança
Social de Évora, integrado no Instituto da Segurança Social (ISS, IP);
10. Facultar aos Pais/ Encarregados de Educação no ato da inscrição, o Regulamento Interno
da Instituição correspondente à resposta social de Jardim-de-infância.
11. Constitui ainda dever da Instituição, a deteção e prevenção de situações de negligência,
abusos e maus-tratos às crianças;
12. Sempre que sejam detetados casos referenciados no ponto anterior, a educadora
articulará a situação com os técnicos da Intervenção Precoce, no sentido do assunto ser
tratado pela equipa multidisciplinar do CDIP para se encontrarem as melhores soluções
técnicas e os encaminhamentos previstos nos normativos legais em vigor.

h) São direitos da Instituição:
Receber mensalmente e atempadamente a comparticipação familiar que for estipulada.
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NORMA 25ª
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços com os pais ou com quem assuma as
responsabilidades parentais donde constem os direitos e obrigações das partes;
2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e
arquivado outro no respetivo processo individual;
3. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinada pelas partes.

NORMA 26ª
LIVRO DE RECLAMAÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui Livro de Reclamações, que poderá ser solicitado
junto da Coordenação Pedagógica sempre que solicitado, pelos pais ou quem assuma as
responsabilidades parentais.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais
NORMA 27ª
ALTERAÇÕES AO PRESENTE REGULAMENTO
1. O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no funcionamento do
Jardim-de-infância, resultantes da avaliação geral dos serviços prestados, tendo como objetivo
principal a sua melhoria;
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas ao cliente ou seu representante
legal, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem
prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste, em caso de discordância dessas alterações;
3. Será entregue uma cópia do Regulamento Interno aos pais ou a quem assuma as responsabilidades
parentais no ato de celebração do contrato de prestação de serviços.

NORMA 28ª
INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Direção da Instituição, tendo em conta
a legislação em vigor sobre a matéria.
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NORMA 29ª
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
A Coordenadora da Quinta dos Sonhos, além do Plano de Atividades, do Relatório de Atividades e
dos documentos de índole pedagógica, deverá apresentar à Direção, trimestralmente, no final de
cada período letivo, um relatório sintético sobre os resultados das Atividades desenvolvidas.

NORMA 30ª
ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento entra em vigor em 01/09/2016.
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REGULAMENTO INTERNO DA QUINTA PEDAGÓGICA POMARINHO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1º
Natureza
A Quinta Pedagógica Quinta do Pomarinho é uma Área de Intervenção da APCE, estando os seus
trabalhadores sujeitos ao regulamento geral da APCE, assim como ao estabelecido no regulamento
específico, constante deste Anexo.

Artigo 2º
Local de Funcionamento
A Quinta do Pomarinho, funciona no espaço rural, com o mesmo nome, localizada na estrada das
Alcáçovas.

Artigo 3º
Objectivos da Área de Intervenção
1. A Quinta Pedagógica do Pomarinho tem como objectivo fundamental promover actividades relacionadas com o meio rural, o ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas, numa perspectiva pedagógica, cultural, terapêutica e lúdica, fomentando sempre a integração de crianças com necessidades educativas especiais.
2. Além das actividades contínuas, em articulação com os estabelecimentos de educação e ensino,
a Quinta do Pomarinho promove Campos de Férias Não Residenciais que são destinados a grupos
de crianças e jovens do concelho de Évora e limítrofes, com idades compreendidas entre os 6 e
os 12 anos.
3. Os Campos de Férias Não Residenciais têm como intuito desenvolver, durante as interrupções
lectivas, um programa de carácter educativo de actividades que colmatem as necessidades
encontradas pelos educandos e pelos seus encarregados de educação. As actividades contínuas,
têm como objectivo essencial, motivar as crianças e jovens para as questões do mundo rural e
ambientais, do equilíbrio dos ecossistemas, articulando práticas, com conteúdos programáticos.
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Artigo 4º
Serviços que a Quinta do Pomarinho assegura
A Quinta Pedagógica do Pomarinho assegura os seguintes serviços:
1. Actividades pedagógicas de Educação Ambiental dirigidas à comunidade escolar.
2. Actividades pedagógicas com vista à integração de crianças portadoras de paralisia cerebral e outras
doenças neurológicas afins, sobretudo as utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Évora.
3. Actividades de Ocupação de Tempos Livres/Campos de Férias Não Residenciais, em períodos não
lectivos.
4. Realização de festas de aniversário no espaço da Quinta.
5. Hotel para Cães.

Artigo 5.º
Instalações cobertas
A Quinta Pedagógica do Pomarinho dispõe das seguintes instalações cobertas:
1. Uma estrutura de apoio coberta com:
a) Duas salas multiusos;
b) Uma cozinha;
c) Dois W.C.;
d) Um escritório.
2. Uma estrutura de apoio coberta para pessoal auxiliar com:
a) Um W.C.
b) Uma sala
c) Duas arrecadações

Artigo 6.º
Horário de funcionamento
A Quinta Pedagógica do Pomarinho funciona, de segunda a sexta-feira, excepto em dias de feriado e
e outros dias de descanso determinadas pela Direcção da APCE, de acordo com o seguinte horário de
abertura:
Abertura: 09h 00m
Encerramento: 17h 00m

Artigo 7º
Competências Específicas dos Trabalhadores da Quinta Pedagógica
Além das competências de carácter geral, compete ainda:
1. Ao Coordenador:
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a) Gerir a marcação das visitas das escolas e jardins-de-infância;
b) Gerir a marcação de festas de aniversário e do hotel para cães;
c) Supervisionar as actividades com as escolas e jardins-de-infância;
d) Gerir o serviço de transportes para as escolas e jardins-de-infância que visitam a Quinta e
articular o mesmo com as outras valências da APCE;
e) Organizar e supervisionar os Campos de Férias Não Residenciais:
i)

Divulgando as actividades;

ii) Recebendo inscrições;
iii) Fazendo os seguros das crianças;
iv) Assegurando a alimentação;
v) Tratando de toda a documentação necessária para a realização dos Campos de Férias nos
termos da lei;
f) Definir projectos inovadores para a Quinta e propô-los à Direcção, procurar fontes de financiamento, gerir as candidaturas e a execução das mesmas;
g) Gerir as informações do site e responder a toda a correspondência;
h) Gerir o fundo de maneio e elaborar relatórios financeiros mensais, referentes às Receitas e às
Despesas;
i)

Organizar e participar em eventos que promovam a Quinta.

2. Ao Monitor:
a) Planificar, organizar e executar as actividades a desenvolver com as escolas e jardins-deinfância que visitam a Quinta, bem como as actividades dos Campos de Férias Não Residenciais.
b) Elaborar relatórios mensais das actividades pedagógicas desenvolvidas na Quinta.
c) Participar em eventos que promovam a Quinta.
3. Ao Motorista:
a) Realizar todos os transportes solicitados pelas escolas e jardins de infância para visitas na
Quinta Pedagógica do Pomarinho;
b) Assegurar transportes de outras valências que, em articulação com os transportes da Quinta,
sejam solicitados;
c) Zelar pela segurança das viaturas que conduz, bem como das pessoas e bens transportados,
respeitando as normas de trânsito;
d) Zelar pela boa conservação, segurança e limpeza dos veículos da APCE, abastecer o combustível e verificar o estado operacional dos mesmos, nos termos da legislação vigente.
4. Trabalhador hortoflorícola:
a) Realizar, de acordo com as orientações da coordenação, as diversas culturas na horta, pomar
e espaços ajardinados
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b) Zelar pela boa manutenção dos utensílios e verificar faltas de material.

Artigo 8.º
Actividades pedagógicas com utentes da APCE
As actividades pedagógicas desenvolvidas na Quinta com utentes da APCE serão planeadas e executadas por técnicos especializados da Associação.

CAPÍTULO II
Campos de Férias Não Residenciais
Artigo 9º
Inscrições, vagas, listas de espera e pagamento
1. A pré-inscrição das crianças e jovens participantes deverá ser feita através do preenchimento de
formulário próprio, via Internet ou junto dos serviços da APCE, durante o período de tempo
estabelecido pela Quinta Pedagógica do Pomarinho.
2. A inscrição só ficará formalizada mediante o pagamento de 50% do valor total, que assegurará a
vaga do(a) participante.
3. As crianças utentes da APCE, os sócios e os filhos dos funcionários desta mesma Instituição têm
um desconto de 15% no pagamento.
4. As inscrições são sujeitas ao número limite de 17 vagas, sendo que 3 se destinam a crianças com
necessidades específicas de educação (utentes da APCE ou não) e 3 a crianças comprovadamente
carenciadas.
5. As vagas existentes serão preenchidas obedecendo à ordem de chegada da inscrição.
6. Esgotando-se as vagas, o(a) participante poderá inscrever-se em lista de espera.
7. Em caso de desistência de um(a) participante inscrito, a vaga será automaticamente preenchida
pelo(a) primeiro(a) participante da lista em espera. Após ser contactado, o(a) participante, num
período de 24 horas, deverá dirigir-se aos serviços da APCE, para formalizar a sua inscrição.
8. O pagamento total deverá ser efectuado até ao último dia de frequência do(a) participante no
Campo de Férias.
9. Em caso de desistência, não haverá reembolso do valor pago no acto da formalização da inscrição.
10. Caso existam pagamentos em atraso, não será permitida a inscrição no Campo de Férias Não
Residencial da Quinta Pedagógica do Pomarinho.
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Artigo 10º
Documentação
1. Os Encarregados de Educação ou representantes legais dos(as) participantes deverão facultar a
documentação necessária ao processo de inscrição.
2. O Encarregado de Educação ou representante legal deverá fornecer todas as informações necessárias à integração dos seus educandos no Campo de Férias Não Residencial.
3. O Encarregado de Educação ou representante legal deverá fornecer todas as informações necessárias quanto à existência de quaisquer condicionantes, nomeadamente, a necessidade de alimentação específica e/ou cuidados especiais de saúde.
4. O Encarregado de Educação ou representante legal, no acto de inscrição, terá o direito de receber informação acerca da promoção e organização do Campo de Férias Não Residencial da Quinta Pedagógica do Pomarinho, bem como o Regulamento Interno e o Plano de Actividades que se
irá desenvolver.
5. A admissão de crianças no campo de Férias, segue os procedimentos previstos no regulamento
geral da APCE (capítulo V- art.º 23º).

Artigo 11º
Participantes
1. São direitos do Participante:
a) Ser respeitado na sua dignidade pessoal;
b) Ser-lhe facultada, por escrito, informação detalhada acerca da programação e organização do
Campo de Férias;
c) Ser respeitada a confidencialidade dos seus elementos na sua ficha de inscrição;
d) Participar em todas as actividades que forem propostas, excepto se houver indicação do
Encarregado de Educação ou representante legal;
e) Ser adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita;
f) Ter acesso ao Regulamento Interno do Campo de Férias.
2. São deveres do Participante:
a) Respeitar todos os participantes, pessoal técnico e pessoal de apoio do Campo de Férias Não
Residencial;
b) Cumprir todas as instruções dadas pelos monitores e coordenador(a);
c) Responsabilizar-se pelo material que lhe é confiado;
d) Utilizar apenas os materiais que lhe forem concedidos;
e) Permanecer no Campo de Férias Não Residencial durante o período de funcionamento,
excepto se tiver autorização do Encarregado de Educação ou representante legal, com indicação contrária;
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f) Conhecer o Regulamento Interno.
3. O Campo de Férias não aconselha a utilização de objectos de valor. Se tal acontecer, é da inteira
responsabilidade do participante. O desaparecimento ou deterioração dos mesmos não são da
responsabilidade da APCE.
4. Ser-nos-á dado o direito de, após a informação e contacto prévios com os Encarregados de Educação ou representantes legais, fazer regressar a casa qualquer participante que, pelo seu comportamento prejudique de forma significativa o funcionamento do Campo de Férias.

Artigo 12º
Encarregado de Educação ou representante legal
1. Os Encarregados de Educação ou representantes legais são responsáveis pela educação dos participantes.
2. São Direitos dos Encarregados de Educação ou representantes legais ter acesso a informação
detalhada sobre:
a) A organização do Campo de Férias;
b) A identificação da entidade promotora e organizadora;
c) O Regulamento Interno;
d) O Plano de Actividades;
e) O valor da inscrição e de outros eventuais encargos;
f) A existência do Livro de Reclamações;
g) A existência de um seguro.
3. São Deveres dos Encarregados de Educação ou representantes legais:
a) 3.1 Respeitar o Regulamento Interno;
b) 3.2 Respeitar o desempenho e trabalho realizados pelo pessoal técnico e de apoio do Campo
de Férias Não residencial;
c) Responsabilizar-se pela assiduidade e pontualidade dos participantes;
d) Comparecer nas instalações sempre que solicitado;
e) Comunicar a eventual desistência do participante, por escrito.
4. A desistência de um participante do Campo de Férias Não Residencial, seja por que motivo for,
não dará direito ao reembolso do pagamento já efectuado.

Artigo 13º
Monitores
1. Durante o período em que decorrem as actividades dos Campo de Férias Não Residencial é obrigatório, no mínimo, a presença de:
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a) Um monitor para cada conjunto de 6 participantes, quando a idade destes é inferior a 10
anos;
b) Um monitor para cada conjunto de 10 participantes, quando a idade destes está compreendida entre os 10 e os 14 anos.
2. São deveres dos monitores:
a) Acompanhar os participantes durante a realização das actividades do Campo de Férias Não
Residencial propostas no Plano de Actividades e prestar-lhes apoio sempre que necessitem;
b) Ajudar o coordenador do Campo de Férias Não Residencial na organização e execução das
actividades;
c) Assegurar o cumprimento, por parte dos participantes, das normas de saúde, higiene e segurança;
d) Zelar por uma boa conservação, manutenção e utilização dos equipamentos e do espaço
interior e exterior do Campo de Férias Não Residencial.

Artigo 14º
Coordenador
O Coordenador do Campo de Férias Não Residencial é o Coordenador da Quinta Pedagógica e exerce
as competências inerentes à função, nomeadamente:
1. Elaborar e operacionalizar o Plano de Actividades, assim como acompanhar a sua boa execução;
2. Coordenar a equipa técnico - pedagógica;
3. Assegurar que o Campo de Férias Não Residencial cumpra todos os requisitos da legislação em
vigor, assim como descrito no presente Regulamento Interno;
4. Zelar pela correcta utilização dos equipamentos, assim como pela conservação dos equipamentos e dos espaços interiores e exteriores;
5. Manter disponível toda a documentação do Campo de Férias Não Residencial, sempre que seja
solicitado pelo IPJ;
6. Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança.

Artigo 15º
Pessoal de apoio
São deveres do pessoal de apoio:
1. Apoiar as actividades do Campo de Férias sempre que necessário;
2. Fazer a manutenção do espaço interior e exterior, para que exista um bom funcionamento do
Campo de Férias Não Residencial.
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Artigo 16º
Transporte
É concedido transporte aos participantes do Campo de Férias Não Residencial no trajecto da APCE –
Quinta Pedagógica do Pomarinho e Quinta Pedagógica do Pomarinho – APCE. Os participantes serão
sempre acompanhados por técnicos.

Artigo 17º
Alimentação
1. O Campo de Férias Não Residencial da Quinta Pedagógica do Pomarinho disponibiliza aos participantes duas refeições por dia, o almoço e o lanche.
2. A alimentação deve ser variada e em qualidade e quantidades adequadas à idade dos participantes.

Artigo 18º
Seguro
As actividades do Campo de Férias Não Residencial da Quinta Pedagógica do Pomarinho incluem
seguro de acidentes pessoais dos participantes, de acordo com a portaria número 629/2004 de 12 de
Junho.

CAPÍTULO III
Outras Actividades na Quinta Pedagógica
Artigo 19º
Actividades Conjuntas com escolas
1. A Quinta Pedagógica desenvolve actividades contínuas, em articulação com os estabelecimentos
de educação e ensino, proporcionando aos alunos, visitas à quinta, integrando algumas práticas
nos conteúdos programáticos.
2. As actividades com as escolas e jardins de infância realizam-se durante todo o ano lectivo, de
segunda a sexta-feira, excepto feriados e pontes determinadas pela Direcção da APCE.
3. A marcação das visitas poderá ser feita via telefone, E-mail ou pessoalmente na valência em
questão.
4. As actividades serão dinamizadas pelo monitor, no âmbito dos objectivos da Quinta, enunciados
no artigo 3.º do capítulo I.
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Artigo 20º
Festas
A Quinta Pedagógica do Pomarinho disponibiliza à comunidade em geral a utilização do seu espaço
para a realização de festas de aniversário ou outras festas
1. Para utilização apenas do espaço exterior, com utilização dos WCs interiores, mediante pagamento do valor de 100,00€
2. Para utilização do espaço exterior, da sala multiusos e dos WCs interiores, mediante pagamento
de 150,00€
3. Para utilização do espaço exterior, da sala multiusos, dos WCs interiores e da cozinha, mediante
pagamento de 200,00€
4. As festas realizar-se-ão durante o período da tarde, das 14h 00m às 19h 00m, ou em outro horário a combinar com a coordenação, desde que o tempo de utilização não exceda as cinco horas.
5. As festas terão sempre a assistência/supervisão de uma pessoa trabalhadora da Quinta ou indicada pela coordenação, de forma a prestar apoio em tudo o que for necessário.
6. As crianças que participam nas festas devem ser supervisionadas por um ou mais adultos, quer
no interior, quer no exterior, sendo da responsabilidade de quem aluga o espaço a boa utilização
e conservação do mesmo, não se responsabilizando a Quinta por quaisquer danos pessoais causados às mesmas.
7. Os adultos que acompanham as crianças serão ainda responsáveis por eventuais danos causados
pelas crianças na Quinta.

Artigo 21.º
Hotel para Cães
A Quinta Pedagógica do Pomarinho disponibiliza à comunidade em geral um serviço de hotel para
cães, de acordo com as seguintes normas
1. O espaço destinado ao alojamento dos cães será preenchido de acordo com a ordem de chegada
dos pedidos
2. Os clientes poderão escolher um dos seguintes pacotes de utilização:
a) Espaço de alojamento em canil apropriado, serviço de limpeza do espaço, alimentação e
água, mediante pagamento de 6,00€/dia
b) Espaço de alojamento em canil apropriado, serviço de limpeza do espaço e água, mediante
pagamento de 5,00€/dia
3. Os clientes deverão fornecer à Quinta a documentação dos animais alojados, ou cópia da mesma, durante o período de utilização do canil.
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CAPÍTULO IV
Disposições Diversas
Artigo 22º
1. Os trabalhadores do da Quinta do Pomarinho, estão sujeitos não só às regras do presente regulamento Anexo V, como às regras constantes do regulamento geral da APCE, no qual este anexo
se integra.
2. O presente regulamento Anexo V, entrou em vigor no início do ano lectivo 2009/2010, e poderá
ser alterado, no seu todo ou em parte, de forma a poder ser adaptado às condições reais.
3. Todas as situações não contempladas no regulamento serão objecto de análise e definidas por
parte da Direcção da Associação.
4. A coordenadora da Quinta do Pomarinho, além do Plano de Actividades, do Relatório de Actividades, e outros documentos de índole pedagógica, deverá apresentar à Direcção, trimestralmente, no final de cada período lectivo, um relatório sintético sobre as Actividades desenvolvidas.
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