
 

  

  

  

  

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO AMIAL  

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 

REGULAMENTO INTERNO  

  

  

Capítulo I  

Disposições Gerais  

  

Norma I  

Âmbito de Aplicação  

As normas seguintes destinam-se a regulamentar o funcionamento do Centro de 

Atividades de Tempos Livres que se localiza na Alameda 25 de Abril, 219 / 225, 4200 – 

530 Porto, resposta social do Centro Social Paroquial do Amial, Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), NIPC 501927140, com sede na Rua Nova do Tronco, 587, 

4250 – 339 Porto. 

 

Norma II  

Objetivo do Regulamento 

O presente regulamento interno de funcionamento visa:  

1. Promover o respeito pelos direitos das crianças, nomeadamente da sua 

dignidade e intimidade da sua vida privada;  

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do ATL;  

3. Promover a participação das crianças e dos seus familiares e/ou representantes 

legais ao nível desta resposta social.  

    
  

 

 



 

  

   

Norma III  

Serviços mínimos assegurados e atividades complementares 

desenvolvidas  

Como contrapartida do pagamento da mensalidade estabelecida, são assegurados os 

seguintes serviços: atividades lúdico-pedagógicas; ateliers temáticos; atividades de 

caráter interinstitucional e intergeracional; atividades promotoras do sucesso escolar.  

  

Capítulo II  

Processo de seleção e admissão  

  

Norma IV  

Condições de admissão  

São condições de admissão no ATL:  

• Ter idade a partir dos 6 anos;  

• A inscrição, matrícula e aceitação do presente regulamento.  

  

Norma V  

Inscrição  

Para efeitos de cálculo de mensalidade com vista à admissão, o encarregado de 

educação/representante legal deverá proceder ao preenchimento de uma ficha de 

caraterização do agregado familiar, devendo fazer prova das declarações efetuadas, 

mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:  

a. Cartão de cidadão⃰ da criança e do(s) encarregado(s) de 

educação/representante(s) legal(ais);   

b. Boletim de vacinas ou identificação sobre a situação vacinal e alérgica;  

c. Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de 

cuidados especiais;  

  

  

 



 

 

 

 

d. Identificação e contacto do médico assistente;  

e. Cartão de outro subsistema de saúde a que a criança pertença;  

f. Documentos comprovativos dos rendimentos do agregado familiar, 

nomeadamente última declaração de IRS ou outros documentos de natureza 

fiscal;  

g. Documentos comprovativos de amortização ou renda de casa;  

h. Declaração do Encarregado de Educação com indicação explícita a quem poderá 

ser entregue a criança ou se a mesma tem autorização para se deslocar 

autonomamente.  

i. Certidão de sentença judicial de regulamentação das responsabilidades parentais, 

bem como de atribuição de pensão de alimentos, sempre que se aplique.  

  ⃰No caso do Encarregado de Educação/Representante Legal do utente não querer 

fornecer a cópia dos cartões de cidadão (ao abrigo do art.º 5º da Lei 7/2007 de 5 de 

fevereiro), deverá preencher e assinar termos com todos os dados constantes de 

cada documento de identificação.  

  

Norma VI  

Matrícula  

1. Após cálculo da prestação mensal, o Encarregado de Educação será informado 

do valor, tendo o prazo de cinco (5) dias úteis para decidir se deseja proceder à 

matrícula. No caso de querer efetuar a matrícula, deverá proceder ao pagamento da 

inscrição, na  

Secretaria do Pólo de São Tomé ou através de transferência bancária para o NIB 0033 

00000000 1733 26592 (enviando comprovativo para o e-mail 

secretariastome@cspamial.pt) e marcar entrevista com a Coordenadora Pedagógica da 

valência para preenchimento da ficha de identificação do utente;  

2. A inscrição e matrícula de utentes pode acontecer em qualquer mês do ano 

letivo, mas está sujeita ao número de vagas existente e respetiva ordem na lista de 

espera.    

    
    



 

 

  

3. A ficha de identificação do utente, a respetiva assinatura dos termos de 

autorização necessários e a assinatura do contrato de prestação do serviço são 

condições essenciais à permanência do utente no espaço;  

4. Aquando deste processo, deverá ser entregue ao Encarregado de Educação o 

Regulamento Interno da valência, que depois de lido, constará da assinatura em 

concordância na ficha de identificação;  

  

Norma VII  

Renovação de Matrícula  

1. A renovação de matrícula está dependente do cumprimento de todos os pontos 

enunciados na norma V e VI;  

2. A entrega da documentação para renovação de matrícula deverá acontecer 

durante o mês de maio, sem prejuízo do normal funcionamento da valência. No caso 

de tal não acontecer, a instituição reserva-se o direito de não assegurar a vaga do 

utente.  

  

Norma VIII  

Critérios de Seleção  

1. Sempre que a capacidade do ATL não permita a admissão do total de crianças 

inscritas, as admissões das crianças abrangidas pelo acordo de cooperação celebrado 

com o Instituto da Segurança Social (ISS) far-se-ão de acordo com os seguintes critérios 

de prioridade:  

a. Crianças em situação de risco ou carência;  

b. Ausência ou incapacidade dos pais em assegurar aos filhos cuidados necessários;   

c. Crianças cujas mães trabalhem fora de casa;  

d. Criança com irmãos a frequentar o mesmo estabelecimento;   

  

  

  

 

  



 

  

  

  

e. Crianças oriundas de famílias monoparentais;  

f. Crianças residentes na área de implantação do estabelecimento;  

g. Crianças cujos pais trabalham na área de implantação do estabelecimento;  

h. Crianças oriundas de famílias numerosas;  

i. Crianças cujos pais/representantes legais sejam trabalhadores da instituição.   

  

2. Só em caso de igualdade de circunstâncias nos critérios de seleção 

anteriormente mencionados é que os filhos dos trabalhadores do CSPA beneficiam de 

primazia na inscrição e matrícula, atendendo ao previsto no ponto 1 do art. n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de novembro “Os interesses e os direitos dos 

beneficiários preferem aos das próprias instituições, dos associados ou fundadores.”  

3. Na apreciação destas regras são prioritariamente considerados os agregados 

com menos recursos económicos.  

  

Norma IX  

Admissão  

A admissão dos utentes no ATL é da responsabilidade da Coordenadora da valência, 

com conhecimento da respetiva Direção, e será feita de acordo com as normas 

constantes no presente regulamento.  

  

Norma X  

Listas de espera  

Caso não seja possível proceder à admissão imediata por inexistência de vagas, a 

criança poderá ficar inscrita em lista de espera, sendo comunicado a posição que ocupa 

e, logo que possível, o(s) Encarregado(s) de Educação/Representante(s) Legais serão 

informados da disponibilidade de vaga.  

    
  

  



 

 

 

 

Capítulo III Regras de Funcionamento  

  

Norma XI  

Lotação do estabelecimento  

O ATL tem a lotação máxima de 30 crianças, estando destas 25 ao abrigo do Acordo de 

Cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social.  

  

Norma XII  

Quadro de pessoal  

1. Para assegurar o regular funcionamento e a manutenção, higiene e limpeza do 

equipamento, o ATL dispõe de um quadro de pessoal adequado, em conformidade com 

a legislação aplicável.  

2. O quadro de pessoal deste ATL encontra-se afixado em local bem visível, 

contendo a indicação do número de recursos humanos, formação e conteúdo funcional, 

definido de acordo com a legislação em vigor.  

  

Norma XIV  

Alimentação  

1. O serviço de alimentação contempla as seguintes refeições diárias:  

• Suplemento da manhã, servido entre as 10h e as 10h15.  

• Lanche da tarde, servido entre as 16h30 e as 17h.  

  

2. As ementas são elaboradas e afixadas semanalmente em local visível;  

3. O lanche reflete o critério de igualdade promovido pela instituição e todos os utentes 

devem lanchar o estipulado em ementa, salvo em caso, comprovado por declaração 

médica, de intolerância ou alergia a algum dos alimentos ou dos seus componentes. 

No caso de os utentes não quererem o lanche proposto, não é permitido que tragam 

outros produtos para consumir dentro da instituição, sob pena de não estarem 

asseguradas as normas estipuladas no que respeita à higiene e segurança alimentar;  

 



 

 

 

4. O ATL terá em conta todas as situações, justificadas por declaração médica, de 

alergia a qualquer alimento, bem como a necessidade de dieta. No entanto, em caso 

de consumo específico de determinados produtos, a instituição não se responsabiliza 

pela substituição dos géneros, podendo, somente nestes casos, serem trazidos para 

consumo na instituição outros alimentos não previstos em ementa.  

5. Quando contratado, o CSPA poderá fornecer o almoço, que tem um preço unitário de 

2,50€/dia e deverá ser solicitado pelo Encarregado de Educação, pelo menos, no dia 

anterior. Em caso de situação imprevista poderá ainda ser solicitado o almoço, 

impreterivelmente, até às 10h00 do dia respetivo. O pagamento do almoço deverá 

ser efetuado aquando da solicitação do mesmo. O período de almoço decorre, 

durante os períodos letivos, das 13h30-14h15; em períodos de interrupção letiva, das 

12h0013h00.  

  

Norma XV  

Higiene das Instalações  

A limpeza das instalações será efetuada, diariamente, pelo pessoal de limpeza da 

instituição.  

  

Norma XVI  

Passeios ou deslocações em grupo  

1. Quando o ATL promover passeios ou deslocações em grupo fora dos limites da 

comunidade/freguesia, deverá solicitar por escrito e com a antecedência mínima de 48 

horas, uma autorização expressa assinada pelo(s) Encarregado(s) de Educação/ 

Representante(s) Legal(ais) da criança. 

2. Nos casos em que se justifique, o(s) Encarregado(s) de Educação ou 

Representante(s) Legal(ais) da criança serão igualmente informados com antecedência 

do valor (Euros) a pagar pela(s) atividade(s) no exterior, podendo não autorizar a mesma 

sem prejuízo da frequência.  

 

 



 

 

 

3. Os serviços regulares do ATL continuarão a ser assegurados por técnicos ou 

auxiliares para os utentes que não queiram ou possam usufruir das atividades 

realizadas no exterior da instituição.  

  

Norma XVII  

Ausências e Desistências  

1. Todas as ausências dos utentes devem ser comunicadas à Equipa Técnica;  

2. A Instituição reserva-se ao direito de suspender a frequência de um utente no ATL, 

na medida em que se verifiquem três (3) faltas injustificadas consecutivas. A 

readmissão só será possível após esclarecimento da situação junto da Equipa  

Técnica;  

3. A Equipa Técnica só entrará em contacto com o Enc. de Educação apenas quando 

se verificar a primeira falta injustificada;  

4. As desistências devem ser comunicadas com 15 dias de antecedência, de forma a 

permitir o preenchimento da vaga, através da lista de espera, e respetiva 

comunicação ao Instituto da Segurança Social.  

    

  

Capítulo IV Direitos e Deveres  

  

Norma XVIII  

Direitos dos Utentes e Encarregados de Educação  

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, as crianças 

do ATL têm os seguintes direitos:  

a. Igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade, 

idade, sexo ou condição social;  

b. Utilização dos serviços, espaços e equipamentos do estabelecimento disponíveis;  

c. Participação nas atividades promovidas pelo estabelecimento;     

d. Manutenção de boas condições de higiene, segurança e alimentação;  



 

 

 

 

e. Respeito pela sua identificação pessoal e reserva da intimidade privada e familiar;   

f. Respeito pela sua integridade física e psicológica.  

  

Norma XIX  

Deveres dos Utentes 

Consideram-se deveres dos utentes: 

a. Cumprir as normas do ATL de acordo com o estipulado neste regulamento 

interno, bem como as estipuladas com vista ao bom funcionamento das 

dinâmicas do espaço;  

b. Cumprir os horários fixados, sob pena de terem de aguardar responsavelmente 

até ao segundo período de atividades da resposta, especialmente nos períodos 

letivos;  

c. Não utilizar telemóveis ou outros aparelhos tecnológicos dentro do espaço da 

instituição, devendo entregá-los à Equipa do ATL, para preservação da imagem 

e privacidade da instituição e dos seus utentes;  

d. Preservar, através de uma correta utilização, os objetos e equipamentos 

colocados à sua disposição, evitando tudo o que possa danificá-los;  

e. Respeitar todos os funcionários do estabelecimento;  

f. Obedecer aos técnicos da equipa e demais superiores, sendo chamados os 

Encarregados de Educação nos casos de manifesta instabilidade 

comportamental.  

  

Norma XX  

Deveres dos Encarregados de Educação  

Consideram-se deveres dos Encarregados de Educação:  

a. Cumprir as normas do ATL de acordo com o estipulado neste regulamento interno;  

b. Pagar pontualmente a mensalidade fixada até ao dia 08 de cada mês ou qualquer 

despesa extraordinária da sua responsabilidade;  

c. Cumprir os horários fixados;  

 



 

 

 

 

d. Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as 

respeitantes ao utente;  

e. Informar a Coordenadora da resposta sobre aspetos particulares que possam 

provocar alterações no comportamento da criança;  

f. Respeitar todos os funcionários do estabelecimento;  

g. Respeitar a reserva da vida familiar e privada dos restantes utentes;  

h. No caso do utente estar a tomar alguma medicação, entregar no estabelecimento 

a prescrição médica com a sua identificação, horário e modo de administração.  

  

Norma XXI  

Direitos dos funcionários  

A Equipa do ATL goza do direito de ser tratada com educação e urbanidade, nos termos 

da legislação laboral em vigor.  

  

Norma XXII  

Deveres dos funcionários  

Aos funcionários em serviço do ATL cabe o cumprimento dos deveres inerentes ao 

exercício dos respetivos cargos, nos termos da legislação laboral em vigor.  

  

Norma XXIII  

Direitos da Instituição 

 

1. Consideram-se direitos do ATL:  

a. Cumprimento pelos utentes das normas constantes no presente regulamento 

interno;   

b. Cumprimento pelos utentes dos prazos estipulados para pagamentos, sempre que 

necessário ao desenvolvimento do trabalho comunitário;  

c. Respeito pelo património e pelos recursos humanos afetos ao ATL.  

 



 

 

 

  

2. A Instituição reserva-se ao direito de não se responsabilizar por danos e perdas de 

materiais dos utentes, que não sejam necessários ao desenvolvimento das ações 

lúdicas e pedagógicas (ex.: telemóvel, outros e quaisquer equipamentos 

tecnológicos, objetos valiosos, bijutarias, dinheiro, vestuário, brinquedos, etc. …)  

  

Norma XXIV  

Deveres da Instituição  

Ao ATL cabe o cumprimento dos seguintes deveres, no âmbito do Acordo de 

Cooperação estabelecido com o Instituto da Segurança Social:  

a. Cumprir os trâmites definidos pelo Acordo, nomeadamente, em relação aos 

objetivos e respetivo quadro de pessoal;  

b. Garantir o sigilo profissional e o respeito pela identificação pessoal e familiar dos 

utentes;   

  

c. Manter os ficheiros dos utentes e dos funcionários sempre atualizados e 

disponíveis para consulta técnica;  

d. Garantir a qualidade dos serviços e o normal funcionamento do ATL, em 

conformidade com as orientações técnicas exigidas;  

e. Disponibilizar o Livro de Reclamações aos utentes, sempre que solicitado;   

f. Avaliar a qualidade dos serviços, medindo o grau de satisfação dos utiliza dores.  

  

  



 

 

Capítulo V  

Da Segurança e da Saúde  

  

Norma XXV  

Seguro  

Em matéria de segurança é de referir que:  

a. O seguro de acidente pessoal é obrigatório;  

b. Compete à Instituição fazer o seguro de cada criança;  

c. O pagamento do prémio de seguro é imputável ao utente/família;  

d. A instituição dará conhecimento da apólice do seguro, sempre que solicitado.  

  

Norma XXVI  

Saúde  

1. Em caso de doença ou acidente, o ATL obriga-se a comunicar imediatamente o 

facto aos Encarregados(s) de Educação/ Representante(s) Legal(ais) da criança que 

deverá deslocar -se ao ATL e prestar a devida assistência;  

2. Se necessário, serão promovidas diligências para o transporte e internamento 

em unidade hospitalar da criança que dele careça, tudo ao abrigo do esquema do  

Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social vigentes;  

3. O ATL reserva-se o direito de não aceitar que os utentes com sinais de doença 

infetocontagiosa em fase ativa ou pediculose permaneçam no espaço.  

  

Norma XXVII  

Situações de Emergência  

Em situações de emergência será acionado o Plano de Emergência Interno (PEI), ou 

seja, um conjunto de orientações e normas de atuação para acidentes que possam vir 

a ocorrer no edifício, visando uma otimização na coordenação dos meios existentes, em 

conformidade com a Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro.  



 

  

 

Capítulo VI  

Da Mensalidade  

  

Norma XXVIII  

Preçário de mensalidades  

1. O preçário do ATL encontra-se disponível para consulta em anexo a este 

regulamento.   

2. O valor da mensalidade pela frequência de ATL é variável e calculado de acordo com 

o rendimento per capita do agregado familiar, tendo como base a tabela constante na 

Orientação Normativa descrita na Circular n.º 4 de dezembro de 2014 da Segurança 

Social.  

 

 

O apuramento da mensalidade processa-se atualmente da seguinte forma:  

Cálculo do rendimento – RC = RAF/12-D  

                                                    n  

  

RC = Rendimento per capita mensal  

RAF = Rendimento anual ilíquido do agregado 

familiar D = Despesas fixas mensais n = N.º de 

elementos do agregado familiar  

  

Consideram-se despesas fixas:  

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, 

designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social única.  

 



 

 

 

 

b) Despesa com renda de casa ou amortização bancária para aquisição de casa 

destinada a habitação permanente.  

c) As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de 

doença crónica clinicamente comprovada, de qualquer dos elementos que 

constituem o agregado familiar.  

  

A comparticipação familiar é determinada com base nos seguintes escalões de 

rendimento per capita indexados à remuneração mínima mensal (RMM):  

1º Escalão – até 30% do RMM;  

2º Escalão – de 30% até 50% do RMM;  

3º Escalão – de 50% até 70% do RMM;  

4º Escalão – de 70% até 100% do RMM;  

5º Escalão – de 100% até 150% do RMM;  

6º Escalão – 150% do RMM  

  

A comparticipação é determinada pela aplicação de uma percentagem sobre o 

rendimento per capita do agregado familiar, conforme o quadro seguinte:  

  

 Apoio familiar / Escalões de rendimento   

1.º  2.º  3.º  4.º  5.º  6.º  

Até  

5%  

Até  

7%  

Até  

10%  

Até 12,5%  Até  

15%  

Até  

15%  

  

  

Pode subir 5% em cada ano sendo que no último escalão não pode exceder o custo real 

de cada criança.  

3. A mensalidade do mês de agosto será paga nos meses de fevereiro e março  

(duas prestações);   

4. Os pagamentos devem ser entregues apenas na Secretaria à pessoa responsável e, 

quando tal não for possível, ao cuidado do Diretor Técnico.  



 

 

 

5. O documento a que se refere o n.º 2 encontra-se afixado em local bem visível na 

resposta social.  

  

Norma XXIX  

Prazo e local de pagamento  

1. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 08 do mês que disser respeito. O 

pagamento deverá acontecer na secretaria do Pólo S. Tomé ou através do NIB 0033 

00000000 1733 26592 (enviando comprovativo para o e-mail 

secretariastome@cspamial.pt);  

2. Na mesma data deverão ser pagos todos os serviços prestados no mês anterior 

não incluídos na mensalidade.  

3. A falta de pagamento da mensalidade dentro do prazo estipulado poderá ser 

efetuada até ao dia 15 do mesmo mês, sujeito, no entanto, a uma taxa de 6 Euros, 

sendo que, a manutenção da situação de incumprimento após esta última data implicará 

a imediata suspensão do direito de frequência do ATL.  

4. Em situações de incumprimento do pagamento da mensalidade até ao final do 

mês corrente e mediante suspensão da frequência, a resposta social reserva-se ao 

direito de não assegurar a vaga.  

  

Norma XXX  

Revisão Anual das comparticipações familiares  

1. As comparticipações familiares são objeto de revisão anual, entendendo o ISS que 

estas “assentam em três pilares distintos, a saber: o conceito de agregado familiar, 

os rendimentos a considerar para efeitos da determinação do rendimento per capita 

e a introdução de uma maior efetividade na determinação da totalidade dos 

rendimentos” (in, Circular nº. 4 de 16/12/2014).   

 

2. A revisão da comparticipação familiar é feita no início do ano letivo.   

 



 

 

 

  

3. Sobrevindo comprovada alteração da situação económica do utente ou dos seus 

familiares, a mensalidade será ajustada em conformidade.  

 

Norma XXXI  

Reduções da Comparticipação Mensal  

1. A mensalidade atribuída será reduzida em 10%, quando o período de ausência, 

devidamente justificada (Ex. Declaração Médica Comprovativa de Doença), exceda 15 

dias não interpolados. 

 

Capítulo VII   

Disposições Finais  

  

Norma XXXII  

Livro de reclamações  

Nos termos da legislação em vigor, o ATL possui livro de reclamações, que poderá ser 

solicitado sempre que desejado.  

  

Norma XXXIII  

Alterações ao regulamento  

Nos termos da legislação em vigor, a Coordenação do ATL deverá informar os 

Encarregados(s) de Educação/ representante(s) legal(ais) da criança sobre quaisquer 

alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 30 dias 

relativamente à data da sua entrada em vigor.  

  

 



 

 

 

Norma XXXIV  

Integração de lacunas  

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela instituição em que se 

insere o ATL, tendo em conta a legislação em vigor sobre a matéria.  

    
  

  

Norma XXXV  

Entrada em vigor  

1. Depois de já comunicado ao Instituto de Segurança Social, o presente 

regulamento entra em vigor a partir do dia 1 de setembro de 2018. 

2. Aquando da inscrição da criança, deverá ser dado um exemplar deste 

regulamento ao seu Encarregado(s) de Educação/ Representante(s) Legal(ais).  

  

Porto, ___ de __________ de 2018  

  

  

  

A Direção,  

  

   

  

 

  

  

  


