
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estatutos da Casa do Povo de Pico da Pedra 

 
E 
 

Regulamentos das Valências 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2009 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Casa do Povo de Pico da Pedra 
 
 A Casa do Povo de Pico da Pedra foi criada por alvará, assinado pelo Secretário de 
Estado da Segurança Social, em 2 de Dezembro de 1977. Os seus Estatutos foram 
aprovados por despacho de 13 de Fevereiro de 1984 do Exmo. Senhor Secretário Regional 
dos Assuntos Sociais. 

  Foi efectuada a alteração dos Estatutos por substituição integral da Casa do Povo 
de Pico da Pedra, os quais foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral 
realizada no dia de 10 de Julho de 2002. 

  Os Regulamentos Internos da Creche, CATL, Centro de Convívio e Centro de Dia 
foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral realizada no dia 3 de Dezembro 
de 2008 

 
 

 
 
 

ESTATUTOS 



 
 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS POR SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL,  
DA CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA 

 
CAPÍTULO I 

Natureza e fins 

SECÇÃO 

Caracterização 

Artigo 1º 

Natureza 

A Casa de Povo de Pico da Pedra é uma pessoa colectiva de utilidade pública, de base 
associativa, constituída por tempo indeterminado, com o objectivo de promover o 
desenvolvimento e bem-estar da comunidade, regendo-se pelos presentes estatutos e pelas 
disposições legais aplicáveis. 

Artigo 2º 

Sede e área 

A Casa de Povo de Pico da Pedra tem  a sua Sede na Rua Dr. Dinis Moreira da Mota, n.º 32, 
concelho de Ribeira Grande, ilha de S. Miguel, abrangendo a área da freguesia. 

SECÇÃO II 

Finalidades 

Artigo 3º 

Finalidade 

1. A Casa do Povo tem por fim o desenvolvimento de actividades de carácter social, 
cultural e desportivo, com a participação dos interesses, propagando a colaboração com 
o Estado e as autarquias, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifique, 
por forma a contribuir para a resolução dos problemas da população na respectiva área. 

2. Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo: 
a) Promover acções de animação sociocultural e desportiva por iniciativa própria ou em 

coordenação com outras entidades; 
b) Fomentar a participação das populações nas acções tendentes a satisfazer as 

necessidades da comunidade da respectiva área e a melhorar a sua qualidade de vida. 

3. Incumbe, ainda, à Casa do Povo: 
a) Executar, por delegação, tarefas cometidas a serviços públicos, por forma a 

aproximá-los das populações; 
b) Participar no planeamento de acções de carácter económico, social, cultural e 

desportivo que abranjam a respectiva área. 

SUBSECÇÃO I 

Promoção dos sócios e desenvolvimento da comunidade 

Artigo 4º  



Actividade de cooperação social 

1. No exercício das atribuições de cooperação social, a Casa do Povo desenvolve 
actividades orientadas para os seguintes objectivos: 
a) Desenvolvimento económico-social da comunidade local; 
b) Promoção social, cultural, profissional, desportiva e valorização física dos seus 

associados; 
c) Apoio a outras associações ou a cooperativas constituídas maioritariamente pelos 

seus sócios. 

2. Para a prossecução dos objectivos referidos no número anterior pode a Casa do Povo 
criar secções de actividades específicas. 

Artigo 5º 

Desenvolvimento da comunidade 

1. Para o desenvolvimento da comunidade local, pode a Casa do Povo colaborar no 
levantamento das necessidades e aspirações comuns, designadamente através da recolha 
de propostas ou sugestões, e cooperar com os interessados a sua satisfação. 

2. A Casa do Povo pode acordar com as autarquias ou o Estado a realização de obras de 
utilidade comum, mediante a colaboração voluntária dos seus sócios e pela atribuição de 
verbas dos seus fundos. 

Artigo 6º 

Promoção dos associados 

1. A Casa do Povo deve apoiar iniciativas que visem a promoção social, cultural e desportiva, 
a formação profissional e o aproveitamento dos tempos livres dos sócios, para fins 
recreativos, educativos, desportivos e de valorização física. 

2. Na prossecução dos objectivos de promoção, cultural  e desportiva de actividades dos 
tempos livres, a Casa do Povo procurará tornar-se o centro de convívio dos sócios e polo 
de atracção da comunidade, podendo, nomeadamente, e de acordo com as suas 
possibilidades: 
a) Organizar espectáculos de cinema, teatro, cursos de promoção, colóquios, 

conferências, excursões e outras actividades culturais, recreativas e desportivas; 
b) Colaborar em campanhas sanitárias e outras conducentes ao bem estar social; 
c) Instalar e/ou animar, museus e bibliotecas; 
d) desenvolver o gosto pela música, pelo teatro e pelo folclore; 
e) incentivar o interesse por actividades de artesanato e outras relacionadas com a 

cultura; 
f) promover a prática de actividades desportivas. 

3. Com vista ao aperfeiçoamento profissional dos associados, pode a Casa do Povo colaborar 
em actividades tendentes à sua formação e valorização 

Artigo 7º 

Obras de carácter social 

1. A Casa do Povo pode promover a criação e manutenção de obras de carácter social, 
designadamente nos domínios da infância, juventude e idosos, por sua iniciativa ou em 
cooperação com os vários departamentos do Governo Regional dos Açores, nas condições 
previstas para o desenvolvimento dessas actividades. 

Artigo 8º 



Apoio a cooperativas 

1. Podem beneficiar do apoio da Casa do Povo as sociedades cooperativas de produção, 
comercialização e consumo, constituídas e organizadas maioritariamente pelos sócios. 

2. As formas de apoio previstas no presente artigo, bem como os meios de o concretizar, 
carecem de prévia aprovação da assembleia geral. 

SUBSECÇÃO II 

Cooperação com serviços públicos 

Artigo 9.º 

Principio geral 

A casa do Povo pode incumbir-se do desempenho de tarefas cometidas a serviços públicos 
que se mostrem de interesse para a população, através da celebração de acordos de 
cooperação, e bem assim ceder as instalações que, no momento, possua, necessárias à 
realização das referidas tarefas. 

Artigo 10.º 

Acordos de retribuição 

A cedência de instalações e a execução das tarefas previstas no artigo anterior em 
conformidade com os acordos casuísticamente estabelecidos. 

Artigo 11.º 

Utentes dos serviços 

O acesso aos serviços referidos nos artigos anteriores é garantido aos respectivos 
utentes, independentemente da sua qualidade de sócios da Casa do Povo. 

CAPÍTULO II 

Dos sócios 

SECÇÃO I 

Da classificação dos sócios 

Artigo 12º 

Categorias 

Os associados dividem-se nas seguintes categorias. 
a) Efectivos; 
b) Beneméritos; 
c) Honorários. 

Artigo 13.º 

Sócios efectivos 

Inscrição 

1. Podem ser inscritos como sócios efectivos da Casa do Povo de Pico da Pedra os 
indivíduos maiores ou emancipados que residam habitualmente na área da freguesia e as 
pessoas colectivas que aí tenham a sua sede principal. 



2. Os sócios efectivos ficam sujeitos ao pagamento de uma quota mensal mínima a fixar 
pela Direcção na sua primeira reunião de cada ano de mandato. 

Artigo 14.º 

Sócios beneméritos 

1. Sócios beneméritos são aqueles que, pelos serviços prestados ou por dádivas feitas à 
Casa do Povo, mereçam da assembleia geral tal distinção. 

2. A qualidade de sócio benemérito a atribuir pela assembleia geral pode ser proposta pela 
respectiva mesa, pela direcção ou por um mínimo de 50% dos sócios efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos. 

Artigo 15.º 

Sócios honorários 

1. Sócios honorários são as pessoas, singulares ou colectivas, que, sendo ou não sócios 
efectivos, sejam como tal proclamados pela assembleia geral, em recompensa de 
serviços relevantes prestados à Casa do Povo. 

2. A aquisição da qualidade de sócio honorário é feita por proposta da mesa da assembleia 
geral, da direcção ou de 50% dos sócios efectivos no pleno gozo dos seus direitos. 

Artigo 16.º 

Pleno gozo de direitos 

Para efeitos dos presentes estatutos, considera-se sócio efectivo no pleno gozo dos seus 
direitos aquele que tiver pontualmente pagas as respectivas quotas e não esteja 
condicionado, momentaneamente, por qualquer sanção disciplinar. 

SECÇÃO II 

Da admissão dos sócios 

Artigo 17.º 

Admissão 

1. Podem ser sócios efectivos as pessoas colectivas legalmente constituídas e os 
indivíduos de ambos os sexos, que tenham bom comportamento moral e civil, que como 
tal sejam admitidos pela direcção a pedido dos próprios e sob proposta de um sócio 
efectivo no pleno gozo dos seus direitos sociais. 

2. O sócio proponente deverá ter adquirido tal qualidade há, pelo menos, três anos. 

3. As propostas de admissão de sócios a que se refere o número 1, serão analisadas em 
reunião de direcção, que sobre elas deliberará. 

Artigo 18.º 

Inscrição 

1. A inscrição dos sócios é feita em proposta de modelo adaptado pela direcção, a qual 
será subscrita pelo interessado e assinada por este e por um sócio efectivo no pleno 
gozo dos seus direitos sociais, nos termos do artigo anterior, que figurará como 
proponente. 



2. As pessoas colectivas admitidas como sócias serão representadas fisicamente por 
pessoa idónea da respectiva sociedade, devidamente credenciada. 

Artigo 19.º 

Recurso 

Da deliberação da direcção que rejeite qualquer proposta de admissão de sócio cabe 
recurso, a apresentar pelo proponente, para a assembleia geral, no prazo máximo de quinze 
dias, a contar da respectiva notificação. 

SECÇÃO III 

Dos direitos e deveres 

 
 
 

Artigo 20.º 

Direitos 

1. Os sócios efectivos gozam dos seguintes direitos: 
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, discutindo e votando todos os assuntos 

que aí forem tratados; 
b) Examinar as contas, orçamentos, livros de contabilidade e respectivos documentos, 

nos oito dias anteriores à reunião da assembleia geral convocada para a respectiva 
apreciação e desde que o requeiram com a antecedência mínima de três dias daquela 
data; 

c) Frequentar e utilizar, com decência, urbanidade e civismo, as instalações da Casa do 
Povo e participar nas suas actividades, nas condições estabelecidas pela direcção; 

d) Propor à direcção acções e iniciativas conducentes à realização dos objectivos da 
Casa do Povo; 

e) Reclamar perante a direcção de todos os actos que consideram contrários à lei, 
estatutos ou regulamentos, com recurso para a assembleia geral, quando a ele haja 
lugar. 

f) Eleger e ser eleito para qualquer órgão da Casa do Povo, observados os requisitos 
nos artigos 68º e 69º; 

g) Informar a direcção de quaisquer acções ou omissões dos sócios que prevariquem 
nos seus deveres e, consequentemente, sejam passíveis de incorrer em sanção 
disciplinar; 

h) Usufruir de quaisquer benefícios proporcionados pela Casa do Povo, nos termos da 
lei, dos presentes estatutos e das deliberações que sobre a matéria específica 
recaiam; 

i) Recorrer para o tribunal competente das deliberações da assembleia geral 
contrárias à lei e aos estatutos; 

j) Requerer, por escrito, certidão ou cópia autenticada pela Casa do Povo, de qualquer 
acta, mediante o pagamento de 1 €  que reverterá para o cofre da Casa do Povo; 

k) Propor a admissão de novos efectivos, nos termos do presente estatuto; 
l) Desistir da qualidade de sócio, comunicando o facto, por escrito, à direcção; 
m) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias, nos termos das 

alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 47º; 



2. Os associados só podem exercer os direitos referidos no número anterior se tiverem 
em dia o pagamento das suas quotas. 

3. A  fruição de determinadas regalias concedidas pela Casa do Povo, nomeadamente a 
assistência a espectáculos, pode ser condicionada ao pagamento de taxas a estabelecer 
pela direcção. 

4. O direito de frequentar as instalações da Casa do Povo e de participar nas actividades 
por ela desenvolvidas é extensiva aos familiares dos sócios que estejam a seu cargo e 
que não reúnem as condições legais para ser sócios; 

5. Do disposto no número anterior ficam excluídos os familiares que tenham sido 
eliminados da qualidade de sócios por motivo disciplinar ou cuja admissão tenha sido 
rejeitada. 

Artigo 21.º 

Deveres 

Constituem deveres dos sócios: 
a) Honrar a Casa do Povo em todas as circunstâncias e contribuir quanto possível para 

o seu prestígio; 
b) Observar e fazer cumprir as disposições estatuárias e regulamentares; 
c) Acatar as deliberações dos corpos gerentes legitimamente tomadas, respeitando-

as, bem como dos funcionários da Casa do Povo quando no exercício das suas 
funções, 

d) Exercer com dedicação, zelo e eficiência os cargos sociais para que foram eleitos 
ou nomeados, salvo pedido de escusa por doença ou por motivo atendível 
apresentado ao presidente da mesa de assembleia geral e por este considerado 
justificado; 

e) Não cessar a actividade nos cargos sociais sem prévia participação fundamentada e 
por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral; 

f) Zelar pelos interesses da Casa do Povo, comunicando por escrito à direcção 
quaisquer irregularidades de que tenham conhecimento; 

g) Satisfazer pontualmente a quota fixada; 
h) Comparecer às assembleias gerais ordinárias e extraordinárias para que forem 

convocados ou cuja convocação tenham requerido; 
i) Comunicar por escrito à direcção o local de cobrança das quotas e qualquer situação 

que altere os seus elementos de identificação, designadamente a mudança de 
residência; 

j) Defender, por todos os meios ao seu alcance, o património e bom nome da Casa do 
Povo; 

k) Apresentar sugestões de interesse colectivo para uma melhor realização dos fins 
da Casa do Povo; 

l) Tratar com correcção e urbanidade os restantes associados, bem como os membros 
dos corpos gerentes, funcionários ou convidados; 

m) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos; 
n) Não praticar actos lesivos dos interesses da Casa do Povo. 

SECÇÃO IV 

Disciplina: Sanções e recompensas 

SUBSECÇÃO I 



Sanções 

Artigo 22.º 

Infracção disciplinar 

Constitui infracção disciplinar, punível com as sanções estabelecidas nos artigos seguintes, 
a violação, ainda que meramente culposa, dos deveres consignados no artigo 21º. 

Artigo 23.º 

Escala das sanções 

Os sócios que incorrem em responsabilidade disciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza e 
gravidade da infracção, às seguintes sanções. 

a) Advertência verbal; 
b) Repreensão escrita; 
c) Suspensão até doze meses; 
d) Expulsão. 

Artigo 24.º 

Competência 

A aplicação das sanções referidas no artigo anterior é da competência da direcção. 

Artigo 25.º 

Escala das sanções advertência verbal e repreensão escrita 

A advertência verbal e a censura por escrito são aplicáveis a faltas leves, designadamente 
aos casos de violação dos estatutos e regulamentos  por mera negligência e sem 
consequências nocivas para a Casa do Povo. 

Artigo 26.º 

Suspensão 

1.  A suspensão até doze meses é aplicável aos casos de: 
a) Violação dos estatutos e regulamentos, com consequências graves para a Casa do 

povo; 
b) Reincidência em infracções que tenham dado lugar a advertência ou repreensão 

escrita; 
c) Escusa injustificada de tomar posse de qualquer cargo para que tenha sido eleito ou 

nomeado, 
d) Em geral, quando, podendo ter lugar a expulsão, o sócio reuna circunstâncias 

atenuantes especiais. 

2.  A suspensão envolve, enquanto perdurar, a perda dos direitos consignados no artigo 20º 
mas não desobriga o sócio do pagamento das quotas. 

Artigo 27.º 

Expulsão 

1. A expulsão implica a eliminação da qualidade de sócio e será aplicável, em geral, quando 
a infracção seja de tal forma grave que torne impossível o vínculo associativo, 
designadamente por afectar o bom nome da Casa do Povo. 

2. Ficam sujeitos, nomeadamente, à sanção de expulsão os sócios que: 
a) Defraudaram dolosamente a Casa do Povo; 



b) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem gravemente qualquer membro dos corpos 
gerentes e por motivos relacionados com o exercício do cargo. 

3. Os sócios expulsos não poderão ser readmitidos, salvo se forem reabilitados, em 
revisão do processo, mediante factos novos que não tenham podido ser anteriormente 
ponderados. 

Artigo 28.º 

Processo disciplinar 

As sanções de suspensão e de expulsão serão sempre precedidas de processo disciplinar 
com audiência obrigatória do associado, seguindo-se a forma de processo comum 
estabelecida no Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e local. 

Artigo 29.º 

Recursos 

1. Das sanções de suspensão e de expulsão, cabe recurso para a assembleia geral, a 
interpor pelo sócio suspenso, no prazo de quinze dias a contar da notificação da sanção, 
devendo ser apreciado em assembleia geral extraordinária até 30 dias após a 
interposição do recurso. 

SUBSECÇÃO II 

Recompensas 

Artigo 30.º 

Recompensas 

Aos sócios que prestarem à Casa do Povo serviços relevante poderão ser atribuídas as 
seguintes distinções: 

a) Louvor concedido pela direcção; 
b) Louvor concedido pela assembleia geral; 
c) Nomeação de sócio benemérito ou honorário; 
d) Condecorações nos termos do respectivo regulamento, a provar pela assembleia 

geral. 

SECÇÃO V 

Da eliminação e readmissão 

Artigo 31.º 

Eliminação 

1. Perdem a qualidade de sócio: 
a) Os que forem expulsos, nos termos do artigo 27º;  
b) Os que pedirem a exoneração; 
c) Os que não pagarem as quotas correspondentes a seis meses e não satisfizeram o 

débito no prazo de 30 dias a contar da notificação; 
d) Os que por motivos ponderosos, devidamente sancionados pela direcção, pedirem a 

suspensão da sua qualidade de sócio. 

2. A eliminação pelos motivos referidos no número anterior é da competência da direcção. 



3. A perda da qualidade de sócio prevista na alínea c) do número anterior é de aplicação 
automática, sem precedência de processo disciplinar. 

Artigo 32.º 

Readmissão 

1. Podem ser readmitidos, sem prejuízo da parte final do n.º 3 do artigo 27º, os sócios que 
tiverem sido: 
a) Exonerados a seu pedido; 
b) Eliminados por falta de pagamento de quotas; 
c) Suspensos a seu pedido, ao abrigo da alínea d) do artigo 31º, e solicitarem a sua 

readmissão. 
 

2. A readmissão só se efectivará a pedido do próprio ex-sócio e desde que pague, além do 
cargo referido na alínea g) do artigo 21º as quotizações correspondentes ao período em 
que esteve afastado da Casa do Povo. 

3. A readmissão é da competência exclusiva da direcção, de cuja deliberação cabe recurso 
para a assembleia geral. 

CAPÍTULO III 

Dos corpos gerentes 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

Artigo 33.º 

Órgãos 

São órgãos da Casa do Povo. 
a) A assembleia geral; 
b) A direcção; 
c) O conselho fiscal. 

 

Artigo 34.º 

Duração dos mandatos 

1. A duração do mandato dos corpos gerentes é de três anos, correspondentes ao ano 
civil, sem prejuízo de destituição nos termos da lei, podendo ser reeleitos uma ou mais 
vezes. 

2. A posse será dada pelo presidente cessante da mesa da assembleia geral, ou pelo seu 
substituto, no prazo máximo de quinze dias a contar da data do acto eleitoral. Se o 
presidente não conferir a posse desse prazo, os membros eleitos entrarão em 
exercício, salvo havendo impugnação do acto eleitoral. 

3. A posse deverá ser assistida pelos corpos gerentes cessantes, que farão entrega de 
todos os valores, documentos, inventário e arquivo da Casa do Povo. 

Artigo 35.º 



Impedimentos 

Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assuntos que directamente lhes 
digam respeito ou nos quais sejam interessados os respectivos cônjuges, ascendentes, 
descendentes adoptados e afins do 1º grau. 

Artigo 36.º 

Gratuitidade dos mandatos 

1. O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito, mas pode justificar o 
pagamento de despesas dele derivadas. 

Artigo 37.º 

Fidelidade 

1. É vedado aos membros dos corpos gerentes tomar parte em qualquer acto judicial 
contra a Casa do Povo. 

2. A contravenção do disposto no número anterior implica a revogabilidade do mandato e a 
suspensão da capacidade eleitoral activa e passiva do faltoso para os órgãos sociais pelo 
prazo de dez anos, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal a que haja lugar. 

3. Para a aplicação das sanções previstas no número anterior é competente a assembleia 
geral. 

Artigo 38.º 

Responsabilidade 

1. Os membros dos corpos gerentes não podem abster-se de votar nas reuniões a que 
estiveram presentes e são responsáveis civil e criminalmente pelas irregularidades 
cometidas no exercício do mandato, salvo se: 
a) Não tiveram tomado parte na reunião em que foi tomada a deliberação e levarem o 

seu protesto na primeira reunião a que assistirem, com declaração em acta; 
b) Tiveram votado contra essa deliberação e o fizeram consignar na respectiva acta. 

2. A aprovação dada pela assembleia geral ao relatório e contas da gerência da direcção e 
ao parecer do conselho fiscal iliba os membros dos corpos gerentes da responsabilidade 
para com a Casa do Povo, salvo provando-se omissões por má fé ou falsas indicações. 

Artigo 39.º 

Unicidade do mandato 

Nenhum sócio poderá ser eleito para mais de um cargo social. 

 

Artigo 40.º 

Distribuição de cargos 

1. Em cada órgão os cargos eleitos distribuem entre si os respectivos cargos. 

2. É permitida a redistribuição de cargos dentro de cada órgão. 

3. A distribuição ou redistribuição de cargos são comunicadas aos sócios, por meio de 
aviso afixado na sede, imediatamente após a reunião em que tal seja deliberado. 

Artigo 41.º 



Funcionamento dos Órgãos 

1. As deliberações da mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal são 
tomadas pela maioria dos seus membros, salvo em caso de empate, em que o presidente 
tem voto de qualidade. 

2. Na falta ou impedimento temporário de qualquer membro dos órgãos sociais, as suas 
funções são asseguradas pelo membro do mesmo órgão que se lhe seguir. 

Artigo 42.º 

Escusa 

Podem escusar-se de assumir os cargos para que forem eleitos mediante pedido escrito 
dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, os sócios que: 

a) Tiverem exercido qualquer cargo directivo no mandato anterior; 
b) Se acharem impossibilitados do desempenho regular do cargo; 
c) Tiverem completado 65 anos de idade. 

Artigo 43.º 

Renuncia 

Os membros dos órgãos sociais em exercícios que pretendam ser dispensados das suas 
funções devem comunicar por escrito a sua renúncia, fundamentada, ao presidente da mesa 
da assembleia geral ou a quem o substitua. 

SECÇÃO II 

Da assembleia geral 

Artigo 44.º 

Constituição 

1. A assembleia geral é constituída por todos os sócios efectivos, maiores ou emancipados, 
no pleno gozo dos seus direitos sociais e nela reside o poder supremo da Casa do Povo. 

2. Consideram-se sócios no pleno gozo dos seus direitos para efeitos do número anterior, 
os que, admitidos há, pelo menos seis meses, tiverem as quotas em dia e não se 
encontrarem suspensos. 

3. Os sócios não podem fazer-se representar nas sessões da assembleia geral. 
Artigo 45.º 

Composição 

1. A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que se compõe de um presidente, um 
1º secretário e um 2º secretário. 

2. Na falta ou impedimento do presidente, o 1.º secretário desempenhará as suas funções. 

3. Na falta ou impedimento dos secretários, o presidente designará, de entre os sócios 
presentes, quem deve secretariar a reunião. 

4. Na falta ou impedimento de todos os membros da mesa da assembleia geral, incumbirá a 
esta eleger os membros substitutos de entre os sócios presentes, aos quais competirá 
lavrar a respectiva acta e dar andamento ao eventual expediente, após o que cessarão 
as suas funções. 

Artigo 46.º 



Competência 

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas 
atribuições dos outros órgãos e em especial: 

a) Definir as linhas fundamentais da actuação da assembleia geral e zelar pelo 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos; 

b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da mesa da assembleia geral, da 
direcção e do conselho fiscal; 

c) Discutir e votar os relatórios e contas da gerência do ano anterior, bem como o 
parecer do conselho fiscal; 

d) Deliberar sobre reforma ou alteração dos estatutos; 
e) Autorizar a Casa do Povo a demandar judicialmente os membros dos corpos gerentes 

por actos praticados no exercícios das suas funções; 
f) Deliberar sobre todos os recursos que lhe forem interpostos por qualquer dos 

membros dos corpos gerentes e sócios da Casa do Povo, nos termos dos presentes 
estatutos; 

g) Fixar, sob proposta da direcção, os montantes das quotas dos sócios da Casa do 
Povo; 

h) Deliberar sobre a atribuição da categoria de sócio benemérito e de sócio honorário, 
nos termos dos artigos 14º e 15º; 

i) Deliberar sobre a alienação de bens imóveis; 
j) Vigiar a fidelidade do exercício dos corpos gerentes aos objectivos estatuários; 
k) Deliberar sobre todas as outras funções que lhe estejam por lei atribuídas; 
l) Dar parecer sobre os assuntos que lhe forem propostos pela direcção; 
m) Deliberar a dissolução do organismo com voto favorável de três quartos do número 

de todos os sócios; 
n) Discutir e votar as alterações dos estatutos com voto favorável de três quartos do 

número de sócios presentes; 
o) Aprovar formas de apoio a cooperativas. 

Artigo 47.º 

Reuniões 

1. As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordinárias. 

2. A assembleia geral reunirá ordinariamente: 
a) No final de cada mandato, no mês de Dezembro, para eleição dos corpos gerentes; 
b) Até 31 de Março da cada ano para discussão e votação do relatório e contas de 

gerência do ano anterior e do parecer do conselho fiscal. Estes documentos deverão 
estar patentes à consulta dos sócios nos oito dias anteriores à realização da 
assembleia geral. 

3. A assembleia geral reunirá extraordinariamente, sob convocação do presidente da mesa 
ou do seu substituto: 
a) A pedido da direcção; 
b) A pedido do conselho fiscal; 
c) A requerimento fundamentado e subscrito por 50 sócios efectivos no pleno gozo dos 

seus direitos sociais; 
d) Em caso de recurso, a requerimento de qualquer sócio com interesse pessoal, legítimo 

e directo no recurso, nos termos da alínea f) do artigo 46º; 
e) Para revisão ou alteração dos estatutos, em reunião expressamente convocada para o 

efeito. 



4. A reunião da assembleia geral que seja convocada a requerimento dos sócios só poderá 
efectuar-se se estiverem presentes, três quartos dos requerentes. 

5. Quando a reunião prevista no número anterior não se realizar por falta do número 
mínimo de sócios, ficam os que faltarem inibidos, pelo prazo de dois anos, de requerer a 
reunião extraordinária da assembleia geral e são obrigados a pagar as despesas 
decorrentes da convocação, salvo se justificarem a falta por motivo de força maior. 

Artigo 48.º 

Quorum 

1. A assembleia geral só poderá reunir à hora marcada com a presença da maioria dos 
sócios ou meia hora depois com qualquer número de presenças. 

2. A assembleia geral convocada para dissolução da associação só poderá funcionar 
estando presentes ou representados três quartos de todos os associados com direito a 
nela participarem. 

Artigo 49.º 

Convocatória 

1. As reuniões da assembleia geral são convocadas pelo presidente da mesa, por sua 
iniciativa ou a pedido da direcção, ou a requerimento de, pelo menos, 50 sócios. 

2. Se o presidente da mesa não o fizer, nos casos em que a tal esteja obrigado, pode 
qualquer sócio efectuar a convocatória. 

3. A convocatória, independentemente de qualquer outro meio de publicação, é afixada na 
Casa do Povo e suas delegações, quando existirem, com antecedência de, pelo menos, 
oito dias. 

4. Da convocatória constam, obrigatoriamente, a ordem de trabalhos, o local, o dia e a 
hora designados para a reunião. 

Artigo 50.º 

Deliberações da assembleia 

1. Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da assembleia geral serão 
tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao presidente da mesa voto de qualidade 
em caso de empate. 

2. As deliberações sobre a reforma ou alteração dos estatutos só serão válidas se 
merecerem a aprovação de três quartos dos sócios presentes na reunião. 

Artigo 51.º 

Anulabilidade das deliberações 

São anuláveis as deliberações contrárias à lei e aos estatutos, seja pelo seu objecto, seja 
pelo funcionamento da assembleia, salvo tratando-se de deliberações estranhas à ordem do 
dia em reuniões em que estejam presentes ou representados todos os sócios efectivos e 
tiverem concordado com o aditamento. 

Artigo 52.º  

Actas 

De todas as reuniões da assembleia geral serão lavradas actas, em livro próprio, onde 
constarão o número de sócios a elas presentes e as discussões e deliberações tomadas, as 
quais serão assinadas por todos os membros da mesa. 



 

Artigo 53.º 

Impedimentos 

Os sócios fornecedores da Casa do povo não poderão tomar parte nas votações sobre 
assuntos em que estejam directamente interessados. 

Artigo 54.º 

Competências 

1. Compete ao Presidente da Mesa: 
a) Convocar a assembleia geral para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
b) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os livros de actas; 
c) Dar posse aos membros dos corpos gerentes; 
d) Verificar a regularidade das listas concorrentes ao acto eleitoral e a elegibilidade 

dos candidatos; 
e) Aceitar e dar andamento, nos prazos devidos, aos recursos interpostos para a 

assembleia geral; 
f) Convocar os respectivos substitutos no caso de impedimento prolongado ou pedido 

de escusa justificada de qualquer dos membros dos corpos gerentes; 
g) Exercer as competências que lhe sejam conferidas pela lei, estatutos ou 

deliberações da assembleia geral; 
h) Fixar o limite de tempo e o número de intervenções permitidas a cada associado na 

discussão de cada assunto, exceptuando-se os membros dos corpos gerentes, 
enquanto tais. 

2. Compete aos secretários: 
a) Lavrar as actas e passar as certidões respectivas no prazo de quinze dias a partir da 

data em que forem requeridas; 
b) Preparar todo o expediente da mesa e dar-lhe seguimento, 
c) Tomar nota dos sócios presentes às reuniões da assembleia geral e dos que, durante 

a sessão, pedirem a palavra, pela respectiva ordem; 
d) Servir de escrutinadores no acto eleitoral; 
e) Auxiliar-se mutuamente no desempenho das suas atribuições. 

SECÇÃO III 

Da direcção 

Artigo 55.º 

Composição 

1. A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um 
primeiro secretário, um segundo secretário e dois vogais. 

2. Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tornarão efectivos à medida que se 
derem vagas e pela ordem pela qual tiverem sido eleitos. 

3. Os vogais suplentes podem assistir às reuniões da direcção e participar dos respectivos 
trabalhos, mas sem direito a voto. 

Artigo 56.º 

Competência 

1. Compete à direcção: 



a) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços; 
b) Promover a escrituração dos livros nos termos da lei; 
c) Organizar o quadro do pessoal e gerir os recursos humanos da Casa do Povo; 
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos, bem como as deliberações da 

assembleia geral; 
e) Aprovar ou rejeitar as inscrições para admissão de sócios efectivos; 
f) Elaborar o relatório e contas da gerência com referência a 31 de Dezembro, dando-

lhes a devida publicidade e submetê-los, com o parecer do conselho fiscal, à 
apreciação da assembleia geral; 

g) Elaborar o orçamento para o ano seguinte, 
h) Propor à assembleia geral a nomeação de sócios beneméritos e honorários; 
i) Propor à assembleia geral a reforma ou alteração dos estatutos e dissolução da Casa 

do Povo; 
j) Fixar ou modificar a estrutura dos serviços da Casa do Povo elaborando os 

respectivos regulamentos; 
k) Fornecer ao conselho fiscal os elementos que lhe forem solicitados para o 

cumprimento das suas atribuições; 
l) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária sempre que o julgar 

conveniente; 
m) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e valores da Casa do Povo, 

arrecadando as receitas e satisfazendo as despesas; 
n) Elaborar e manter actualizado o inventário do património da Casa do Povo; 
o) Ordenar a instauração de processos disciplinares e aplicar sanções nos termos dos 

presentes estatutos; 
p) Representar a Casa do Povo em juízo e fora dele; 
q) Submeter à apreciação e votação da assembleia geral os assuntos que, pela sua 

importância, exijam uma tomada de decisão de todos os sócios; 
r) Propor à assembleia geral a alteração do valor da quota mínima; 
s) Admitir, despedir e readmitir, nos termos legais, o pessoal remunerado pelo 

trabalho prestado à Casa do Povo, fixando os vencimentos e horário de trabalho; 
t) Nomear comissões ou grupos de trabalho que entenda convenientes para uma melhor 

prossecução dos objectivos estatuários; 
u) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pelos estatutos e 

regulamento e praticar todos os actos necessários à defesa dos interesses morais e 
patrimoniais da Casa do Povo; 

v) Delegar, em qualquer membro da direcção, os necessários poderes para outorgar, 
nas escrituras de compra de quaisquer imóveis e na compra e venda, cessão e 
permuta, de quaisquer bens móveis, bem como a assinatura de quaisquer cheques a 
depositar ou levantar; 

w) Proceder contenciosamente contra os sócios e aplicar-lhes as penalidades nos 
termos das disposições estatuárias; 

a.a) Estudar as condições em que se desenvolvem algumas actividades 
características da área da Casa do povo; 

b.b) Colaborar com as associações locais em iniciativas tendentes a melhorar a 
situação social e material da  população; 

c.c) Verificar o cumprimento dos acordos de cooperação estabelecidos com os 
serviços públicos e remeter-lhes os elementos de informação solicitados. 

2. Compete à direcção, no que se refere ao pessoal trabalhador da Casa do Povo: 



a) Intervir na admissão e promoção dos trabalhadores nos termos estabelecidos em 
regulamento; 

b) Verificar o comportamento profissional dos trabalhadores; 
c) Receber  queixas e reclamações de qualquer sócio ou utente relativamente ao 

comportamento dos empregados; 
d) Instaurar inquérito ou procedimento disciplinar contra os trabalhadores da Casa do 

Povo, nos termos da lei privada dos despedimentos; relativamente aos quais existam 
indícios de infracção que o justifiquem. 

 

Artigo 57.º 

Orientação técnica 

1. Nas áreas em que a Casa do Povo integre actividades que assumam carácter 
eminentemente técnico, poderão ser nomeados orientadores técnicos para essas áreas. 

2. Os orientadores técnicos não fazem parte da direcção da instituição, mas terão 
competência definida, e, embora sem direito a voto, participarão, obrigatoriamente, das 
reuniões da direcção, sempre que nelas forem tratados assuntos que digam 
directamente respeito à actividade que coordenam. 

Artigo 58.º 

Reuniões 

1. A direcção reunirá sempre que o achar conveniente, sob convocação do presidente, por 
iniciativa deste ou da maioria dos seus membros ou a pedido do conselho fiscal e, 
obrigatoriamente, uma vez por mês. 

2. As deliberações serão tomadas por maioria dos votos, cabendo ao presidente voto de 
qualidade em caso de empate. 

3. A direcção não poderá reunir sem a presença da maioria dos seus membros eleitos. 

4. Das reuniões da direcção serão lavradas actas em livro próprio, que deverão ser 
assinadas pelos presentes. 

Artigo 59.º 

Competências 

1. Incumbe especialmente ao Presidente da Direcção: 
a) Convocar e presidir às reuniões da direcção; 
b) Dirigir os trabalhos e orientar a discussão dos assuntos submetidos às reuniões; 
c) Assegurar a execução das deliberações tomadas; 
d) Assinar a correspondência; 
e) Superintender nos assuntos administrativos e orientar e fiscalizar os serviços; 
f) Outorgar, depois de devidamente autorizado pela direcção, em todos os actos que 

interessem ao organismo; 
g) Representar a Casa do Povo em juízo e fora dele; 
h) Em geral, qualquer das competências previstas no artigo 56º. 

2. Compete especialmente ao Secretário: 
a. Lavrar as actas das reuniões da direcção, no respectivo livro, mantendo-o sempre em 

dia; 
b. Velar pela correcta organização de todo o serviço de secretaria e do arquivo; 



c. Verificar anualmente  a actualização do inventário dos bens da Casa do povo; 
d. Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção;  
e. Passar, no prazo de quinze dias, as certidões das actas pedidas pelos associados. 

3. Compete ao Tesoureiro: 
a) A arrecadação das receitas; 
b) A satisfação das despesas autorizadas; 
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receita, arquivando todos os 

documentos de despesa e receita; 
d) Depositar em qualquer instituição de crédito as disponibilidades que não sejam de 

aplicação imediata; 
e) A orientação e controlo da escrituração de todos os livros de receita e despesa, 

velando pela segurança de todos os haveres e conferindo o cofre, pelo menos, uma 
vez por mês; 

f) A apresentação à direcção do balancete em que se descriminem as receitas e 
despesas do mês anterior, bem como a prestação de contas, sempre que a direcção o 
entenda; 

g) A elaboração anual em que se descriminem as receitas e despesas previstas para o 
exercício do ano seguinte; 

h) Efectuar o necessário provimento de fundos para que, nas datas estabelecidas, a 
Casa do Povo possa solver os seus compromissos; 

i) Em geral, prestar todos os esclarecimentos sobre assuntos de contabilidade e 
tesouraria; 

j) Dar cumprimento às resoluções da direcção que digam respeito a receitas e 
despesas; 

k) Providenciar pelo recebimento e guarda dos valores pertencentes à Casa do Povo; 
l) Vigiar a escrituração do livro "caixa" de modo a que se encontre sempre em dia; 
m) Assinar, com outro membro da direcção, cheques e ordens de pagamento, sem 

prejuízo de tal faculdade ficar cometida, em exclusivo,  ao presidente da direcção 
após deliberação desta; 

n) Fiscalizar a escrituração e o arquivo de todos os documentos de receita e despesa; 
o) Manter a direcção a par do estado financeiro da Casa do Povo, particularmente no 

que respeita ao recebimento das quotas; 

4. Compete aos Vogais: 
Colaborar na prossecução de todas as actividades da Casa do Povo, apoiar os restantes 
membros da Direcção, e executar as tarefas que lhes forem delegadas pelo Presidente. 

SECÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 60.º 

1. O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais, 

2. Haverá, simultaneamente, dois suplentes, que se tornarão efectivos à medida que se 
derem vagas e pela ordem por que tiveram sido eleitos. 

3. Os vogais suplentes podem assistir às reuniões do conselho fiscal e tomar parte na 
discussão dos assuntos, sem direito a voto. 

Artigo 61.º 



Competência 

1. O conselho fiscal é o órgão de controla e fiscalização da Casa do Povo, competindo-lhe 
designadamente: 
a) Examinar sempre que julgar conveniente, a escrita e demais documentação da Casa 

do Povo; 
b) Verificar, quando considere necessário, o saldo de "caixa" e a existência de títulos e 

valores de qualquer espécie, o que fará constar das respectivas actas; 
c) Emitir parecer sobre o relatório e as contas de exercício, bem como pronunciar-se 

sobre o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte; 
d) Apreciar qualquer outro assunto sobre o qual lhe seja pedido parecer; 
e) Solicitar a convocação da assembleia geral sempre que o julgar conveniente; 
f) Solicitar à direcção reuniões extraordinárias para discussão conjunta de assuntos 

cuja importância o justifique. 

2. Compete ao presidente do conselho fiscal: 
a) Convocar e presidir às reuniões ordinárias extraordinárias do conselho fiscal, 

orientando os respectivos trabalhos; 
b) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o respectivo livro de 

actas; 
c) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pelos estatutos e regulamentos. 

3. Compete aos Vogais: 
a) Compete ao primeiro vogal redigir os pareceres do conselho fiscal 
b) Compete ao segundo vogal colaborar com os restantes membros no desempenho das 

respectivas funções. 

Artigo 62.º 

Reuniões 

1. O conselho fiscal reúne ordinariamente uma vez em cada ano. Poderá reunir também 
extraordinariamente, para apreciação de assuntos de carácter urgente, a convocação 
do presidente, por iniciativa deste ou da maioria dos seus membros e, ainda, a pedido da 
direcção. 

2. O conselho fiscal só poderá reunir com a maioria dos seus membros. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao presidente, em 
caso de empate, voto de qualidade. 

4. As deliberações constarão do livro próprio de actas, as quais serão assinadas pelos 
presentes. 

SECÇÃO V 

Disposições comuns 

Artigo 63.º 

Demissão de órgão social 

Em caso de demissão de qualquer órgão social, observar-se-á o seguinte: 
a) Demissão da mesa da assembleia geral: A direcção convoca imediatamente, os sócios 

para procederem à eleição de nova mesa, a qual deverá realizar-se no prazo de oito 
dias, 



b) Demissão do conselho fiscal: A direcção convoca os sócios para procederem à eleição 
de novo conselho fiscal, a realizar no prazo de oito dias; 

c) Demissão da direcção: A mesa da assembleia geral procede à convocação dos sócios 
para eleição de nova direcção, a realizar no prazo de oito dias; 

Artigo 64.º 

Impedimento superveniente 

Em caso de impedimento superveniente de manutenção no cargo para que fora eleito, de 
qualquer membro de órgão social, designadamente, por morte, doença prolongada, renúncia 
ou desistência, e caso não existam já suplentes, o órgão em causa decide em reunião 
ordinária da respectiva substituição. 

CAPÍTULO IV 

Das eleições 

SECÇÃO I 

Artigo 65.º 

Listas 

5. 1.  A eleição dos corpos gerentes será feita por  votação secreta, tendo cada sócio 
direito a um voto e em lista ou listas separadas, nas quais se especificarão a 
identificação completa dos candidatos e a indicação do órgão e cargo para que são 
propostos. 

6. 2. A lista ou listas serão entregues ao presidente da assembleia geral que as mandará 
afixar na sede e noutras instalações da Casa do Povo com a antecedência mínima de 
três dias da data marcada para as eleições. 

Artigo 66.º 

Eleição de escrutínio 

1. A eleição dos membros dos corpos gerentes realizar-se-á em assembleia geral ordinária 
convocada para esse fim no mês de Dezembro no ano em que terminar o mandato dos 
corpos gerentes em exercício. Quando as eleições não sejam realizadas 
atempadamente, considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos 
corpos gerentes. 

2. Devem realizar-se eleições parciais quando um órgão ficar reduzido a menos de metade 
dos seus membros, depois de os suplentes terem preenchido as vagas nele ocorridas. 

3. O escrutínio far-se-á imediatamente após concluída a votação, sendo proclamados 
eleitos os componentes da lista mais votada. 

Artigo 67.º 

Mesas de voto 

1. As mesas de voto funcionarão na sede, podendo também, por decisão do presidente da 
mesa da assembleia geral, funcionar noutras instalações da Casa do Povo quando tal se 
justifique. 

2. Na sede, a mesa de voto será constituída pela mesa da assembleia geral e nos demais 
casos por mesas nomeadas pelo presidente da mesa da assembleia geral. 



3. Na constituição das mesas de voto cada lista far-se-á representar por um seu 
elemento. 

4. Não é admitido o voto por correspondência. 

Artigo 68.º 

Capacidade eleitoral activa 

São eleitores os sócios que satisfaçam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) Estejam no pleno gozo dos seus direitos sociais; 
b) Sejam maiores ou emancipados; 
c) Sejam associados há, pelo menos, um ano; 
d) Não façam parte dos corpos gerentes de outras associações congéneres; 
e) Não tenham sido destituídos dos corpos gerentes da Casa do Povo por 

irregularidades cometidas no exercício das suas funções; 
f) Não tenham quotas em dívida por período superior a seis meses. 

Artigo 69.º 

Capacidade eleitoral passiva 

1. São ilegíveis os sócios que tenham nacionalidade portuguesa, saibam ler e escrever, 
sejam sócios há, pelo menos, dois anos, se encontrem no pleno gozo dos seus direitos e 
não estejam abrangidos por alguma das incapacidades que os privem da qualidade de 
cidadão eleitor, salvo o disposto nos números seguintes. 

2. Não podem candidatar-se para exercer funções, em simultâneo e no mesmo órgão, os 
parentes ou afins em qualquer grau da linha recta e os irmãos. 

3. Não podem candidatar-se às eleições para os órgãos sociais os empregados da Casa do 
Povo. 

4. Os candidatos ou membros dos órgãos sociais em exercício da Casa do Povo não podem 
candidatar-se às eleições noutra Casa do Povo. 

5. A qualidade de sócio honorário não confere capacidade eleitoral passiva. 

CAPÍTULO V 

Da gestão financeira 

SECÇÃO I 

Receitas e despesas 

Artigo 70.º 

Receitas 

As receitas da Casa do povo inscrevem-se nas seguintes rubricas: 
a) O produto das quotas dos sócios efectivos; 
b) Taxas estabelecidas por regulamento interno para a prática ou acesso a 

determinadas actividades; 
c) Subsídios do Estado, de autarquias locais ou de entidades privadas; 
d) Compensação por serviços prestados ou pela utilização de instalações, ao abrigo do 

regulamento ou de acordos celebrados com serviços públicos e autarquias, ou com 
entidades ou instituições particulares; 

e) Donativos, legados ou heranças; 
f) Rendimentos de bens próprios ou de serviços; 



g) Juros de fundos capitalizados. 

Artigo 71.º 
Despesas 

Constituem despesas da Casa do Povo as que provêm do desempenho das suas atribuições, 
em conformidade com a lei e os estatutos. 

Artigo 72.º 

Verbas consignadas 

As verbas destinadas a serviços públicos e recebidas pela Casa do Povo, que relativamente 
a eles funcione como extensão local consideram-se consignadas àqueles serviços. 

SECÇÃO II 

Quotizações 

Artigo 73.º 
Montante das quotas 

1. A quotização mínima a pagar pelos sócios da Casa do Povo é a que tiver sido fixada por 
deliberação da assembleia geral. 

2. Os sócios podem, voluntariamente, pagar quotas superiores às fixadas nos termos do 
número anterior. 

Artigo 74.º 

Dispensa do pagamento das quotas 

Os sócios são dispensados do pagamento de quotas durante a prestação obrigatória do 
serviço efectivo nas forças armadas, assim como pelo período em que se encontrarem a 
frequentar estabelecimentos de ensino fora da Ilha de S. Miguel. 

Artigo 75.º 
Prazo e local de pagamento 

As quotas devem ser pagas até ao dia 8 do mês seguinte àquele a que respeitem, na sede da 
Casa do Povo ou nas suas delegações, salvo se, em assembleia geral, forem adoptados 
outros sistemas de cobrança ou prazos de pagamento. 

Artigo 76.º 

Falta de pagamento 

1. A falta de pagamento de quotas por período superior a seis meses, relativamente à data 
fixada para o início da elaboração de relação de eleitores determina a incapacidade 
eleitoral. 

2. A falta de pagamento por período superior a seis meses consecutivos, determina a 
suspensão de todos os direitos previstos no artigo 20º destes estatutos. 

3. O não pagamento de quotas por período superior a um ano determina a perda 
automática da qualidade de sócio. 

4. A dívida de quotas por um período consecutivo de seis meses deve ser imediatamente 
comunicada ao sócio devedor. 

5. É obrigatório a liquidação das quotas em dívida, não prescritas, no acto de entrega do 
requerimento para admissão, na hipótese em que o não pagamento tenha determinado a 
perda da qualidade de sócio. 



6. É da competência da direcção o disposto nos números anteriores, de cuja deliberação 
cabe recurso para a assembleia geral. 

Artigo 77.º 
Prescrição 

As dívidas de quotizações prescrevem pelo lapso de cinco anos a contar do último dia do 
prazo estabelecido para pagamento. 

Artigo 78.º 

Restituição de quotas 

1. As quotas pagas indevidamente são restituídas aos interessados. 

2. O direito de reclamar a restituição de quotas extingue-se decorrido o prazo de um ano 
a contar da data do seu pagamento. 

SECÇÃO III 

Orçamentos e contas 

Artigo 79.º 

Orçamentos 

1. Até 20 de Novembro de cada ano, é elaborado pela direcção e submetido nos dez dias 
seguintes à apreciação do conselho fiscal o orçamento para o ano seguinte, 
descriminando-se as receitas ordinárias e extraordinárias e bem assim as despesas, 
com a discriminação, em rubricas próprias, das verbas relativas à administração e a 
cada uma das modalidades de actuação do organismo, sendo aquele apresentado à 
aprovação da assembleia geral na reunião a realizar em Dezembro. 

2. No decurso do ano pode ser elaborado um orçamento suplementar destinado a ocorrer a 
despesas imprevistas ou insuficientemente dotadas do orçamento ordinário, o qual é 
sujeito a parecer do conselho fiscal e submetido à aprovação da assembleia geral. 

Artigo 80.º 

Contas da gerência 

1. As contas da gerência são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano e 
sujeitas a parecer do conselho fiscal nos dez dias seguintes ao seu encerramento. 

2. Durante os oito dias anteriores à reunião da assembleia para a sua apreciação, a 
realizar em Março, as contas e o respectivo parecer são afixadas na sede, facultando-
se a sua consulta aos sócios em pleno gozo dos seus direitos. 

CAPÍTULO VI 

SECÇÃO I 

Responsabilidade dos corpos gerentes 

Artigo 81.º 

Observância dos estatutos 

Compete à assembleia geral a verificação da observância do disposto nestes estatutos 
relativamente aos actos de todos os órgãos sociais, ressalvada a competência do conselho 
fiscal e do tribunal competente. 

Artigo 82.º 



Responsabilidade 

1. Os membros dos órgãos sociais são responsáveis, solidariamente em matéria civil e 
individualmente em matéria criminal, pelas faltas ou irregularidades cometidas no 
exercício das suas funções, excedam ou não os limites da sua competência. 

2. Os membros dos órgãos sociais são ainda responsáveis, perante a Casa do Povo, pelos 
prejuízos resultantes do não cumprimento dos seus deveres legais e estatuários. 

3. Decorridos seis meses sobre a aprovação da conta de gerência os membros da direcção 
ficam ilibados de responsabilidade para com a Casa do Povo, salvo provando-se ter 
havido má fé ou indicações falsas, mas a aprovação será ineficaz quando não tiver sido 
dado cumprimento ao disposto no artigo 80º. 

4. Consideram-se isentos de responsabilidades os que não tiverem tido intervenção na 
resolução ou a desaprovarem com declaração expressa no livro de actas. 

CAPÍTULO VII 
Da reforma ou alteração dos estatuto 

Artigo 83.º 

Reforma ou alteração dos estatutos 

1. Os presentes estatutos só podem ser reformados ou alterados por deliberação da 
assembleia geral convocada, extraordinariamente para esse fim, sob proposta da 
direcção ou requerimento fundamentado de, pelo menos, 50 sócios efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos. 

2. O funcionamento da assembleia geral processar-se-á de harmonia com o disposto no n.º 
3 do artigo 47º e com observância dos nos 4 e 5 do mesmo artigo se tiver sido 
requerida pelos sócios. 

3. A reforma ou alteração só terá lugar se for aprovada por, pelo menos, três quartos dos 
sócios presentes. 

CAPÍTULO VIII 

Da dissolução da Casa do Povo  

Artigo 84.º 

Da dissolução da associação 

1. A Casa do Povo dissolve-se nos termos da lei geral, designadamente por absoluta 
carência de recursos para prosseguir os fins estatutários. 

2. A assembleia geral convocada para a dissolução da Casa do Povo reunirá em sessão 
extraordinária, em que terão de estar presentes três quartos de todos os sócios com 
direito a nela participarem. 

3. A deliberação de dissolução só poderá ser tomada por maioria qualitativa de três 
quartos dos sócios presentes ou representados na sessão. 

Artigo 85.º 

Liquidação e partilha 

1. A liquidação e a partilha de bens da Casa do Povo, uma vez dissolvida, serão feitas nos 
termos da lei geral. 



2. A assembleia que deliberar a dissolução nomeará os liquidatários de entre os sócios 
presentes. 

Artigo 86.º 

Destino dos bens em caso de extinção 

Em caso de dissolução por fusão da Casa do povo, os bens da associação extinta são 
integrados no património da associação ou associações que dela resultarem ou, na sua falta, 
no da Junta de freguesia. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais 

Artigo 87.º 

Aquisição e alienação de bens 

A Casa do Povo, para a realização dos seus fins, pode: 
a) Adquirir a título gratuito ou oneroso, prédios destinados às suas instalações ou à 

prossecução dos seus fins; 
b) Aceitar legados ou heranças a benefício de inventário; 
c) Alienar, a qualquer título, e onerar ou ceder o uso de bens imóveis. 

Artigo 88.º 

Simbologia 

A Casa do Povo tem direito ao uso de emblema, bandeira e selo próprio. 

Artigo 89.º 

Âmbito de actuação 

Os bens e os meios de acção de que a Casa do Povo disponha para prossecução dos serviços 
não podem ser utilizados para qualquer actividade contrária aos seus interesses. 

Artigo 90.º 

Regime jurídico e lacunas 

1. A Casa do Povo, no exercício das suas actividades, regular-se-á de harmonia com o 
disposto nos presentes estatutos e demais legislação aplicável. 

2. Os casos omissos e as dúvidas provenientes da interpretação e execução dos presentes 
estatutos serão resolvidos em reunião conjunta dos órgãos sociais, solicitada pela 
direcção ou pelo conselho fiscal ao presidente da assembleia geral, o qual, por si só, 
também poderá promover, se assim o entender, a sua efectivação, de acordo com a lei e 
os princípios gerais de direito. 

 
 

 

 

Regulamento Interno  

 Creche e CATL 

 



        Capítulo I 

 

Art.º 1º 

Finalidade e Âmbito 

 

1- O presente regulamento visa definir as regras de organização e funcionamento, da 

Creche e CATL (Centro de Animação de Tempos Livres) da Casa do Povo de Pico da Pedra, sito 

à  Rua Dr. Dinis Moreira da Mota, Pico da Pedra. 

 

2- Considera-se Creche, para os efeitos do número anterior, o estabelecimento que se 

destina a acolher crianças de idades compreendidas entre o termo da licença de maternidade, 

ou adopção e os 3 anos, durante o período diário, correspondente ao horário de trabalho dos 

pais. 

 

3- Considera-se CATL, para os efeitos do número um, o estabelecimento que se 

destina a acolher  crianças com idades compreendidas entre os 6  e os 12 anos de idade com 

frequência no ensino escolar, durante uma parte do dia, nomeadamente nos períodos extra-

escolares. 

 

 

 

Capítulo II 

 

Objectivos 

Art.º 2º 

 

1. São objectivos da Creche: 

a)      Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afectiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de um 

atendimento individualizado; 

b) Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em 

todo o processo evolutivo das crianças; 



c) Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência 

assegurando o seu encaminhamento adequado. 

2. São objectivos do CATL: 

a) Fomentar gradualmente actividades de grupo como meio de aprendizagem e factor de 

desenvolvimento da sociabilidade e da solidariedade; 

b) Conservar as crianças em espaços estruturados e vigiados, onde os trabalhadores 

possam deixar as suas crianças fora do periódo escolar, sabendo que estão expostas a 

menores riscos físicos e sociais do que na rua; 

c) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, de forma  a ser 

capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada 

um;  

d) Possibilitar às crianças experiências que tenham em conta o seu ritmo individual e que 

permitam a construção de um projecto de vida digno e coeso; 

e) Estimular a realização da criança como membro útil e necessário ao progresso 

espiritual, moral, cultural, social e económico da comunidade; 

f) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania; 

g) Contribuir para a estabilidade e segurança afectiva da criança; 

h) Desenvolver progressivamente a autonomia e o sentido de responsabilidade; 

i) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde individual e colectiva; 

j) Desenvolver actividades de animação sócio educativa. 

 

 

Capítulo III 

 

Art.º 3º 

Condições Gerais de Admissão 

 

1- No respeito pelo estipulado no n.º 2 e 3 do art.º 1º, os limites previstos nessa 

disposição podem ser ajustados aos casos especiais, designadamente no sentido das 

necessidades das crianças e/ou dos pais. 

 



2- A admissão das crianças portadoras de deficiência deverá ser objecto de avaliação 

conjunta dos técnicos do estabelecimento e dos técnicos especializados que prestam 

apoio, tendo em atenção:  

a) o parecer técnico da equipa de intervenção precoce, sempre que as 

houver, ou dos serviços especializados; 

b) em igualdade de circunstâncias, a deficiência constitui factor de 

prioridade; 

c) a admissão deverá ser feita o mais precocemente possível tendo em 

conta as necessidades das crianças e dos pais; 

d) a admissão, ao longo do ano, terá lugar quando tal se verifique 

absolutamente necessário.   

 

3. A admissão de crianças na Creche e CATL desta Instituição é da responsabilidade 

da Direcção. 

 

 

Art.º 4º 

Processo de Inscrição/Admissão 

 

1- O processo de candidatura deve ser formalizado junto dos serviços administrativos 

desta instituição, mediante o preenchimento de uma ficha de admissão, e no 

cumprimento dos procedimentos referidos nos artigos seguintes. 

2- Na admissão referida no número anterior, deverão ser respeitadas as normas 

constantes do presente regulamento e o Acordo de Cooperação de Funcionamento 

celebrados entre esta Instituição e a Segurança Social, nos termos do Despacho 

Normativo 70/99 de 1 de Abril. 

3- A inscrição na Creche e no CATL, além do respeito pelos procedimentos referidos nos 

artigos anteriores, poderá ser feita durante todo o ano civil, tendo em conta, as 

condições específicas do funcionamento desta Creche e deste CATL, nos termos 

previstos no presente regulamento. 

4- Feitos os pedidos de admissão, a selecção das candidaturas dependerá do número de 

vagas existentes, a determinar anualmente no início do mês de Junho, e será efectuada 

de acordo com os critérios adiante mencionados. 



5- Todos os pedidos de admissão efectuados ao longo do ano deverão ser alvo de 

reconfirmação por parte da família durante o mês de Maio. 

6- Na Creche, em caso de admissão, os pais ou quem os represente serão convocados para 

uma primeira entrevista com uma das Educadoras onde será programada a data e o 

processo de integração/adaptação da criança no estabelecimento. 

 

Art.º 5º 

Critérios de Selecção  

 

1.   Sempre que a capacidade da Creche e do CATL não permita a admissão do total 

de crianças inscritas, as admissões far-se-ão de acordo com os seguintes critérios 

de prioridade: 

a) Crianças com irmãos a frequentarem já a Instituição; 

b) Filhos de Sócios, privilegiando-se o critério de antiguidade; 

c) Crianças vindas do Jardim- de- Infância do Centro Social e Paroquial de 

Pico da Pedra (para o CATL); 

d) Crianças em situações de risco, devidamente comprovado pela Equipa 

Técnica e Social da zona; 

e) Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os 

cuidados necessários ao seu normal crescimento; 

f) Crianças de famílias monoparentais ou famílias numerosas; 

g) Crianças cujos pais trabalham na área geográfica da Instituição; 

2. Ao nível do  Centro de Animação de Tempos Livres “Pedrinha Mágica”, para além dos 

pontos descritos no ponto 1, constituem condições de admissão: 

a) Crianças entre os 6 e os 12 anos; 

b) Frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

       

4. Cabe à Direcção da Instituição apreciar e avaliar minuciosamente cada proposta de 

admissão, assim como, a aplicação dos critérios de prioridade acima mencionados. 

5. A admissão das crianças com necessidades especiais deverá ser objecto de 

avaliação conjunta dos técnicos especializados que prestam apoio tendo em atenção: 

              a)  o parecer da equipa de intervenção precoce, sempre que ela existir, ou de serviços 

especializados; 



b) em igualdade de circunstâncias a deficiência constitui factor de prioridade; 

c)  a admissão será feita o mais precocemente possível tendo em conta as 

necessidades das crianças e dos pais; 

d) a admissão ao longo do ano terá lugar quando necessário e existirem vagas para 

o efeito.  

 

 

Art.º 6º 

Inscrição/Matrícula 

 

1- A inscrição no estabelecimento é feita mediante a ficha administrativa, da qual deverá 

constar entre outros elementos o nome da criança, data de nascimento, filiação, 

morada, profissão e horário de trabalho dos pais, bem como, a constituição, do 

respectivo agregado familiar. 

2- Para a admissão são necessários os seguintes documentos: 

a)Cédula pessoal/ Bilhete de identidade da criança; 
b) Boletim de vacinas 
c)Bilhete de Identidade dos Pais; 
d) Contribuinte dos pais; 
e) Cópia da Declaração do I.R.S do ano anterior e respectivo 

comprovativo de liquidação; na falta do IRS cópia dos recibos dos 
vencimentos dos encarregados de educação 

f) Fotografia da criança; 
g)Número identificação da Segurança social/ A.D.S.E. 
 

 

3- Todos os elementos resultantes de informações familiares: história pessoal da criança, 

saúde, hábitos de alimentação e outros, assim como a evolução do desenvolvimento da 

criança durante a permanência na Creche e CATL, constitui o seu processo individual.  

4-  Durante o mês de Maio será aberto o processo de renovação ou confirmação de 

matrícula para as crianças que frequentam o estabelecimento e que,  no ano lectivo 

imediato, tenham idade para nele continuar, bem como para as novas inscrições.  

5- É importante salientar que  a renovação da matrícula vai à apreciação da Direcção. 

6- A admissão conclui-se com a entrega da documentação prevista no art.º 6º do presente 

Regulamento, bem como o compromisso escrito por parte do encarregado de educação, 

no sentido de aceitar o presente Regulamento. 



7- A Admissão mantém-se válida até ao limite da idade prevista para cada uma das 

valências de creche e CATL, desde que seja requerida a sua renovação, por escrito, 

dentro do período para o efeito, fixado por esta instituição. 

 

8- O valor da matrícula e renovação corresponde a 50% da mensalidade e esta é consoante 

o rendimento per capita do agregado familiar com base no I.R.S. do ano fiscal anterior.  

 

 

Art.º 7º 

Normas Gerais 

 

1. Na Creche,  as crianças só poderão ser entregues aos pais ou a alguém devidamente 

credenciado e registado em ficha no acto da inscrição/matrícula. No início de cada ano 

escolar os Pais assinarão uma declaração em que conste o nome das pessoas a quem 

podemos entregar a criança.  

 

Art.º 8 

Mensalidades 

 

1. 1. As mensalidades da Creche e CATL encontram-se sujeitas às Tabelas de comparticipações 

familiares (Portaria nº 2/2003 de 16 de Janeiro para a Creche e Portaria n.º 90/2002 para o 

CATL). 

2. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 8 de cada mês; 

3. A frequência normal das crianças no CATL é a meio tempo. Caso a criança frequente 

esta valência a tempo inteiro deverá efectuar-se o pagamemto de 1€, por cada dia, fora 

a mensalidade base; 

4. Haverá uma redução de 25% na compartição mensal nas seguintes situações: 

 Quando o período de ausência da criança, devidamente justificado, exceda cinco 

dias (a partir do 6.º dia) não interpolados (Portaria nº 2/2003 de 16 de Janeiro). 

 Quando o bebé/criança for alimentado, apenas, com leite materno ou outro, trazido 

pelos pais. 



5.   Para o CATL haverá uma redução de 50% na comparticipação familiar mensal, quando o 

período de ausência da criança, devidamente justificado, exceda 30 dias, ou quando houver 

necessidade de se assegurar uma vaga. 

6. Haverá lugar a redução de 20% na comparticipação familiar mensal sempre que se 

verifique a frequência de uma creche ou CATL por mais que um membro do mesmo 

agregado. 

7. Em caso de ausência de pagamento, sem qualquer justificação, por um período superior a 

dois meses, a Instituição poderá desligar-se de todos os compromissos em relação à 

inscrição da criança. (Portaria n.º 38/2004, 20 de Maio) 

8. No período de férias das crianças não é devida a comparticipação mensal. Sendo que 

esta isenção de pagamento não pode exceder o correspondente a um mês de 

comparticipação mensal. (Portaria n.º 38/2004, 20 de Maio) 

 

9. Para efeitos do número anterior esclarece-se que caso não sejam gozados trinta dias de 

férias, o desconto será proporcional aos dias de férias efectivamente gozados. (Portaria 

n.º 38/2004, 20 de Maio) 

 

 

Art.º 9.º 

Seguro Obrigatório 

 

1. É da responsabilidade desta instituição o seguro de cada criança que frequenta a 

instituição,  

2. O seguro escolar deverá cobrir os acidentes sofridos durante a actividade desenvolvida 

nas instalações da  Creche e CATL durante as horas de horário escolar, os seus 

recreios e tempos livres e fora das instalações durante a realização de passeios 

escolares, visitas de estudo promovidas pela Creche e CATL. 

3. Para os efeitos do número anterior, deve também considerar-se abrangido pela 

actividade escolar o percurso normal e directo de ida ou regresso entre a residência e 

a Creche. 

Nota: dos pontos dois e três deverá constar o que está na apólice  

 

Capítulo IV 



Funcionamento 

 

Art.º 10º 

Horário do estabelecimento 

 

1- O estabelecimento funciona ininterruptamente das 7:45h às 19:00h, encerrando aos 

Sábados, Domingos e Feriados. 

2- A Creche e CATL funcionam durante todo o ano, excepto aos fins-de-semana, 

feriados nacionais e regionais, dias santos, a Terça-feira de Carnaval e o feriado 

municipal (29 de Junho). 

3- Poderá ser necessário encerrar a instituição para desinfestação por um período de 

dois dias (sexta feira prévia e a segunda feira seguinte) em data a comunicar com a 

devida antecedência (Art.º 7, Portaria nº 98/2002, de 17 de Outubro). 

4- A Instituição poderá encerrar as instalações em situações especiais e imprevistas, 

designadamente doenças, epidemias, e catástrofes naturais e outros casos 

imprevisíveis.  

5- A hora de limite de entrada na Creche é até às 9:30; Após esta hora a criança só 

poderá entrar se previamente, for comunicado à Educadora de Infância ou às 

Ajudantes de Educação da respectiva sala. Esta situação não deverá acontecer por 

sistema. Relativamente à hora de saída da sala dos médios e grandes as crianças só 

poderão sair a partir das 16horas, na sala dos bebés a hora de saída é às 15:30. no 

entanto, podem haver excepções sempre que for necessário, não devendo acontecer 

sistematicamente. 

6- No CATL (nas interrupções lectivas) e na  sala dos 24 aos 36 meses a hora limite de 

entrada é às 9h30. Após esta hora, a criança só poderá entrar se, previamente, for 

comunicado à Professora/Educadora de Infância ou às Ajudantes de Educação da 

respectiva valência. Esta situação não deve acontecer por sistema.  

7- Só haverá encerramento por motivo de obras, sempre que tal facto se revelar como 

absolutamente necessário. Nos restantes casos, devem aquelas ser prosseguidas nos 

meses de menor afluência de crianças. 

8- Sempre que se justifique o encerramento das instalações por motivo de obras, estas 

devem ser programadas com antecedência e solicitada autorização à Direcção 

Regional da Solidariedade e Social para o efeito. 



 

 

Art.º 11º 

Férias 

1- A Instituição não encerra para férias. Os pais deverão comunicar à Instituição, até 

Março de cada ano, o período de férias dos filhos (Portaria n.º 98/2002 de 17 de 

Outubro), podendo este período ser contínuo ou interpolado, de acordo com a 

programação das férias dos pais.  

 

 

 

 

Art.º 12º 

Assiduidade 

1- A Instituição organizará uma folha de presenças que será diariamente observada pela 

Coordenadora Pedagógica. 

2- As faltas das crianças deverão ser sempre participadas pelos pais (antecipadamente se 

o motivo for previsível) e considerar-se-ão justificadas nos seguintes casos: 

  - Doença da criança; 

  - Doença dos pais; 

  - Folgas dos pais; 

  - Férias dos pais. 

3- A ausência da criança, por motivo de doença prolongada sua ou dos pais, obriga à 

apresentação de declaração médica, autorizando o regresso da criança à Creche. 

4- No caso de faltas superiores a 15 dias, que não sejam motivadas por doença grave 

prolongada e justificada, a Instituição considera-se desligada de todos os 

compromissos assumidos em relação à inscrição da criança. 

 

Art.º 13º 

Higiene e Saúde  

1. Não se aceitam, no início da manhã, utentes com sinais de doença ou estado febril. 



2. Se qualquer sintoma de doença se verificar durante o dia, cabe à Instituição 

contactar imediatamente o Encarregado de Educação para que, no menor espaço de 

tempo, a criança seja retirada da Instituição. 

3. Não poderá ser admitida na Instituição nenhuma criança com uma doença 

considerada transmissível. Incluem neste grupo: 

- Todas as doenças que se acompanhem de febre; 

- Doenças do aparelho respiratório, como gripe, amigdalite,  otite, pneumonia, 

Broncopneumonia e asma;  

- Doenças do aparelho digestivo, como a diarreia aguda, sobretudo se acompanhada 

de febre e, a diarreia persistente de causa não esclarecida; 

- Outras doenças infecto-contagiosas, como sarampo, rubéola, varicela, papeira, 

hepatite, meningite, escarlatina, mononucleose infecciosa, tosse convulsa, difteria, 

febre tifóide, parasitoses intestinais, etc.. 

4. O período de afastamento dependerá da situação em questão e, para a criança ser 

readmitida deverá trazer uma declaração do Médico Assistente, comprovando a 

ausência de risco de contágio; 

5. Sempre que a criança adoeça em casa, os pais deverão informar sobre a natureza 

da doença, a fim de serem tomadas precauções em relação às outras crianças, se 

necessário; 

 

 

Art.º 14 

Medicamentos 

 

1. Só serão administrados medicamentos a crianças que tragam uma receita médica 

em que conste o nome do medicamento, a posologia e a duração do tratamento; 

2. Os pais deverão deixar instruções quanto à administração de medicamentos para 

baixar a febre, a fim destes serem dados à criança no caso de surgir subitamente 

com febre na Instituição; 

3. No caso da criança ter habitualmente convulsões com a febre, os pais devem 

prevenir a Educadora e devem entregar-lhe um documento passado pelo Médico 

Assistente com as instruções sobre o procedimento a ter em tais circunstâncias. 



4. A administração de medicamentos, dietas ou outros tratamentos só poderá ser 

feita perante a apresentação de cópia da receita médica ou declaração médica onde 

conste a respectiva dieta ou forma de administração, dose e horário a ser 

cumprido. 

5. Sempre que haja necessidade de ministrar medicamentos, estes deverão ser 

entregues à responsável da sala ou a quem estiver a receber as crianças, 

devidamente acondicionados, juntamente com uma nota escrita, onde conste o nome 

do utente a quem o medicamento se destina, bem como as quantidades e as horas a 

que deve ser ministrado a Instituição não se responsabiliza por ministrá-lo. 

6. A Instituição não se responsabiliza pela validade dos medicamentos e pelos seus 

efeitos secundários. 

7. Só serão administrados os medicamentos que forem mencionados e registados em 

ficha própria preenchida e assinada no acto de entrega da criança na Instituição. 

 

 

 

 

Art.º 15 

Higiene 

Das crianças: 

1. Todos os Encarregados de Educação devem ter o cuidado de verificar as cabeças 

dos seus educandos, para com isto evitar o aparecimento de parasitas. Caso a 

criança apresente indícios de parasitas, terá de permanecer em casa o tempo 

necessário para fazer o tratamento. 

2. Os utentes devem apresentar-se diariamente asseadas tanto no corpo como no 

vestuário. 

 

Das instalações: 

3. A desinfestação das instalações é feita anualmente e sempre que for verificada 

essa necessidade 

4. No berçário só se poderá circular com os sapatos protegidos por pantalonas. Estas 

encontram-se num recipiente devidamente identificado com pantalonas limpas. As 



pantalonas usadas serão colocadas noutro recipiente. As funcionárias, em vez de 

pantalonas, usam calçado próprio no interior da Creche. 

5. Os bacios das crianças são individualizados, identificados e mantidos em perfeito 

estado de limpeza, conservação e arrumação.  

 

 

Art.º 16º 

Alimentação 

1- O regime alimentar é estabelecido tendo em conta as necessidades relativas às 

diferentes fases de desenvolvimento das crianças. 

2- A alimentação das crianças é variada, bem confeccionada e adequada, qualitativa e 

quantitativamente à sua idade. 

3- São diariamente servidas duas refeições – almoço e lanche. São também servidos um 

reforço ao fim da tarde. Em relação aos lactentes, a hora das refeições e de dormir é 

individualizada. Enquanto o bebé se alimentar só de leite esse poderá ou não ser 

fornecido pelos pais. 

4- As ementas são elaboradas, pela Coordenadora Pedagógica em colaboração com um 

nutricionista. 

5- As ementas são afixadas semanalmente na entrada da instituição, a fim de possibilitar 

a sua fácil consulta pelos pais. 

6- Os pais devem informar a instituição quando o seu filho necessitar de uma dieta 

alimentar especial, o que deverá ser documentado com declaração médica em 

conformidade. 

7- O grupo dos médios (desde a aquisição da marcha aos 2 anos) – almoça às 11:00h e 

lancha às 15:00H. O grupo de crianças dos 24 aos 36 meses almoça às 11:15h e lancha 

às 15:15h. O grupo do CATL (nas férias e interrupções lectivas), lancha às 10h00  

almoça às 12:15h e lancha 15:30h. 

 

Art.º 17º 

Descanso  

1. Os bebés não estão sujeitos a horários de sono. O seu ritmo é respeitado 

individualmente. 



2. O grupo de crianças com idades compreendidas entre a aquisição e os 24 meses 

(Médios)  e o grupo de crianças dos 24 aos 36 meses (Grandes) fazem sesta depois do 

almoço. 

 

Art.º 18º 

Vestuário 

1. A roupa da criança deverá ser identificada com o seu nome, o mesmo sucedendo 

com qualquer outro objecto pessoal. 

2. As crianças da sala dos bebés e médios têm ao seu dispor um cacifo, devidamente 

identificado com o seu nome e símbolo. Neste cacifo os pais poderão guardar a 

mochila do/a seu filho/a.  

3. Na mochila deverá conter o seguinte:  

 duas ou três mudas de roupa; 

 um babete; 

 2 fraldas descartáveis (mínimo duas por dia); 

 Saco plástico (para a roupa suja); 

 Chapéu de Verão, gorro de Inverno, e devidamente identificado com o nome da 

criança; 

 Um pente ou escova. 

4. Para as crianças que estão a retirar a fralda deverá trazer: 

 duas ou três cuecas, 

 sandálias plásticas; 

 duas ou três mudas de roupa;  

5. No caso da criança usar chucha esta, deverá vir devidamente guardada numa caixa 

plástica para permanecer na Instituição. É dever da Instituição proceder à 

esterilização das chuchas de cada criança. 

6. As crianças da sala dos Grandes da Creche e as do CATL dispõem de um cabide, na 

área circundante às salas de actividades, com o seu nome e símbolo. Aí poderão 

colocar o seu saco ou mochila com: 

 duas mudas de roupa completa; 

 outras peças individuais mas devidamente identificadas; 

 um saco para a roupa suja; 



 chapéu de Verão, gorro de Inverno e devidamente identificado com o nome da 

criança. 

7. É obrigatório que as crianças das salas Grandes da Creche usem bata, que deverá 

ser devidamente identificada com o nome e deverão trazer a mesma vestida de 

casa.  

8. Durante a permanência na Instituição, a criança utiliza toalhetes turcos, babetes e 

biberões da mesma. As fraldas descartáveis e toalhitas serão da responsabilidade 

dos pais. 

 

 

Art.º 19º 

Actividades da Instituição 

1. As actividades da Instituição são organizadas com base numa articulação 

permanente entre as Educadoras e as famílias, de modo a assegurar a indispensável 

informação e esclarecimentos recíprocos. 

2. As actividades centram-se na criação de condições que permitam à criança, 

individualmente e em grupo, realizar experiências adaptadas à expressão das suas 

necessidades biológicas, emocionais, afectivas, intelectuais e sociais, visando o seu 

desenvolvimento integral. 

3. O desenvolvimento destas actividades baseia-se no Projecto Educativo da 

Estabelecimento e nos Planos Anuais de Actividades, estes com carácter 

meramente indicativo, sem subordinação a um único método e tendencialmente 

integrando a participação dos pais. 

4. A realização das actividades pedagógicas não incluídas no programa de actividades 

será objecto de proposta fundamentada, a submeter à autorização da Direcção da 

Instituição 

 

 

Art.º 20º 

Avaliação das crianças 

Na Creche ao longo do ano lectivo, as crianças serão avaliadas em dois momentos, sendo o 

primeiro durante o mês de Janeiro e o segundo no final do ano lectivo (até 31 de Julho). Estas 

avaliações são elaboradas pela Educadora de Infância responsável pelo grupo de crianças. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

ORGÃOS DE GESTÃO PEDAGÓGICO 
De acordo com o Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2001/A de 29 de Novembro e com o 
Decreto Legislativo Regional nº 26/2005 de 4 de Novembro que aprova o Estatuto do Ensino 

Particular, Cooperativo e Solidário. 
 

Artº 21.º 

Direcção Técnico – Pedagógica 

1- A Coordenadora Pedagógica da Creche  é assegurada por uma das Educadoras de 

Infância; 

        2-    Compete à Coordenadora Técnico – Pedagógica: 

a) Coordenar a aplicação do projecto educativo da Instituição; 

b) Coordenar a actividade educativa, garantindo designadamente, a execução das 

orientações curriculares, bem como as actividades de animação sócio – educativa; 

c) Orientar tecnicamente a acção do pessoal docente, técnico e auxiliar na 

componente educativa do funcionamento da instituição; 

d) Organizar, a distribuição do serviço docente e não docente na vertente de 

atendimento pedagógico às crianças; 

e) Propor aos órgãos de Direcção da Instituição o horário de funcionamento, de 

acordo com as necessidades das crianças e das suas famílias, salvaguardando o seu 

bem-estar, o sucesso pedagógico e as normas da Instituição; 

f) Representar a valência junto da administração regional autónoma em todos os 

assuntos de natureza pedagógica; 

g) Garantir a qualidade de ensino; 

h) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos docentes, e não docentes, e das 

crianças. 

 

 

Artº 22.º 

Conselho Pedagógico 

1. O Conselho Pedagógico é composto por: 

a) Um representante da direcção da instituição, que preside; 



b) A Coordenadora Pedagógica, nomeada pela Direcção. 

c) Pelo menos dois encarregados de educação, eleitos em escrutínio secreto de 

entre todos os Encarregados de Educação dos utentes da instituição; 

d) Um Educador de Infância, eleito em escrutínio secreto de entre os 

Educadores de Infância que prestem serviço na Instituição; 

e) Outros membros. Sugestão: e uma representante das Ajudantes de 

Educação. 

 

2. A eleição dos representantes a que se referem as alíneas c), d) e e) do número 

anterior é feita em assembleias-gerais de cada um dos grupos a representar, 

convocadas pela Direcção da Instituição até 60 dias após o início das actividades. 

3. Compete ao Conselho Pedagógico: 

a) Coadjuvar a Coordenadora Pedagógico; 

b) Propor acções concretas visando a participação das famílias nas actividades da 

creche e a integração desta na comunidade; 

c) Cooperar na elaboração do Projecto Educativo; 

d) Dar parecer sobre as necessidades de formação do pessoal docente e não 

docente; 

e) Elaborar a proposta do plano anual de actividades e o respectivo relatório de 

execução; 

f) Apresentar e apreciar os interesses dos Pais e Encarregados de Educação; 

g) Dar parecer sobre a organização funcional do estabelecimento; 

h) Cooperar nas acções relativas à segurança e conservação do edifício e 

equipamento.” 

 

Artº 23.º 

Reuniões do Conselho Pedagógico 

1- O Conselho Pedagógico reúne, extraordinariamente, sempre que o presidente o 

convoque ou a maioria dos seus membros o requeira e, ordinariamente, uma vez 

por trimestre durante o período de actividade do estabelecimento. 

2- As decisões do Conselho Pedagógico são tomadas por maioria, tendo o presidente 

voto de qualidade. 



3- As reuniões do Conselho Pedagógico realizam-se sem prejuízo das actividades 

normais do estabelecimento.  

 

Artº 24.º 

Projecto Educativo e Regulamento Interno 

1. A autonomia pedagógica traduz-se na existência de um Projecto Educativo e de um 

Regulamento Interno próprios que proporcionem formação global de valor 

equivalente ao ensino ministrado nas escolas públicas. 

2. A componente educativa desenvolve-se no âmbito do Projecto Educativo e Plano 

Anual de Actividades da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO VI 

 
 

Art.º 25.º 
Recursos Humanos  

1. Os recursos humanos da Creche e CATL são constituídos por uma Coordenadora 

Pedagógico, que é um dos Educadores de Infância, Educadores de Infância, 

Professora do 1.º Ciclo, Ajudantes de Educação, Trabalhadores Auxiliares de 

Serviços Gerais, Cozinheira e Administrativos, visando garantir o seu normal 

funcionamento. 

2. Com base no disposto no instrumento de Regulamentação Colectiva de Trabalho e 

demais legislação laboral aplicável e com o objectivo de assegurar os níveis 

adequados na qualidade de atendimento – e tendo em consideração não só o número 

de horas de permanência das crianças, mas principalmente, a sua vulnerabilidade – à 

Direcção Técnico-edagógica do estabelecimento que é assumida por uma Educadora 

de Infância. 

2- Relativamente ao pessoal técnico e auxiliar, a Creche e o CATL contemplam o 

número suficiente, convenientemente seleccionado e preparado, para assegurar, no 



período de funcionamento e em estreita colaboração com as famílias, os cuidados 

necessários às crianças, e no respeito pelas orientações previstas no Acordo de 

Cooperação, celebrado para o efeito com a Segurança Social. 

3- A creche e o CATL facultarão o acesso do seu pessoal técnico e auxiliar à 

frequência de acções de formação organizadas pelas entidades competentes. 

4- Sempre que a Creche o CATL não preencham a lotação, e no seguimento do Acordo 

de Cooperação referido no ponto 2 do presente artigo, o Quadro de Pessoal desta 

creche poderá ser adaptado de acordo com as orientações dos serviços do I.A.S. 

 
Art.º 26.º 

 
Descrição de funções  

 
Educadores de Infância –De acordo com o DRR n.º 17/2001/A de 29 de Novembro 

1 — Nos estabelecimentos integrados na rede privada e cooperativa, incluindo os 

estabelecimentos dependentes das instituições particulares de solidariedade social, compete 

aos Educadores de Infância: 

a) Exercer a acção educativa de acordo com as necessidades de cada criança e do grupo; 

b) Zelar pela saúde e bem-estar das crianças; 

c) Inteirar-se das circunstâncias individuais ou familiares de cada criança com vista ao 

estabelecimento de uma relação de proximidade com ela; 

d) Receber e atender os pais das crianças dentro dos horários estabelecidos; 

e) Detectar e fornecer elementos necessários à despistagem das necessidades 

educativas e das deficiências das crianças; 

f) Participar e colaborar, em trabalho de equipa, nas reuniões de pais e nas de 

programação, organização e distribuição das actividades dos jardins-de-infância; 

g) Cuidar e zelar pela conservação dos equipamentos e dos materiais educativos; 

h) Colaborar nas acções de aperfeiçoamento profissional destinadas ao pessoal auxiliar. 

2 — Cabe ainda aos Educadores de Infância, a coordenação, orientação e dinamização das 

actividades das Ajudantes de Educação. 

3 — Do horário semanal dos Educadores, trinta horas são destinadas exclusivamente a 

trabalho directo com as crianças, destinando-se as restantes seis horas a outras actividades, 

nestas se incluindo, as tarefas de Direcção Pedagógica, as reuniões do Conselho Pedagógico, o 

atendimento das famílias, as tarefas de natureza administrativa e de avaliação e a articulação 

com os órgãos executivos da Instituição. 



 

Professor do 1.º Ciclo  

       a)  Coordena, orienta e dinamiza as actividades das Ajudantes de  Educação. 

b) Exerce  a acção educativa de acordo com as necessidades de cada criança e do grupo; 

        c) Zela pela saúde e bem-estar das crianças;  

     d) Inteira-se das circunstâncias  individuais ou familiares de cada criança com vista ao 

estabelecimento de uma relação de proximidade com ela; 

       e) Recebe e atende os pais das crianças dentro dos horários estabelecidos;  

       f) Detecta e fornece elementos necessários à despistagem das necessidades educativas e 

das deficiências das crianças; 

       g) Cuida e zela pela conservação dos equipamentos e dos materiais educativos; 

       h) Colabora nas acções de aperfeiçoamento profissional destinadas ao pessoal auxiliar. 

 

 

Ajudantes de Educação 

a) Participa nas actividades sócio-educativas; 

b) Participa nas tarefas de alimentação, cuidados de higiene  e conforto das crianças e 

jovens, no exercício das actividades e na ocupação de tempos livres; 

c) Apoia e vigia as crianças; 

d) Procede ao acompanhamento dentro e fora do estabelecimento; 

e) Providencia a manutenção de condições de higiene e salubridade dos espaços utilizados 

pelas crianças; 

f) Colabora no atendimento dos pais das crianças. 

 

 

Auxiliares de Serviços Gerais 

a) Procede à limpeza e arrumação das instalações; 

b) Arruma e limpa as salas de actividades; 

c) Prepara o lanche de acordo com as ementas estabelecidas; 

d) Prepara as mesas para o lanche; 

e) Colabora em caso de necessidade com as Educadoras de Infância/Professora ou com 

as Ajudantes de Educação; 

 



    Cozinheira 

a) Preparar e confeccionar as refeições de acordo com as ementas estabelecidas, 

tendo em conta as normas de higiene, segurança e qualidades requeridas; 

b) Limpar e conservar em boas condições de higiene e utilização os trens, os 

utensílios, aparelhos electrodomésticos, armários e equipamento ao serviço da 

cozinha (semanalmente o frigorífico); 

c) Executar a limpeza geral da zona da cozinha; 

d) Informar com a devida antecedência das necessidades de aquisição de mercadorias 

e matéria-prima para a confecção das refeições; 

e) Elaborar e manter actualizado o inventário da cozinha; 

f) Informar, atempadamente, as anomalias e avarias ocorridas na zona da cozinha; 

g) Proceder ao arrumo diário dos utensílios utilizados; 

h) Preparar as mesas para as refeições;  

 

 

Administrativos 

a) Executa tarefas de maior exigência ou complexidade relativas a assuntos de pessoal, de 

legislação ou fiscais, apuramentos e cálculos contabilísticos e estatísticos e tarefas de relação 

com fornecedores ou clientes que obrigam a tomadas de decisão correntes da Secção; 

b) Colabora directamente com o chefe de secção, substituindo-o nos seus impedimentos, e 

secretaria a Direcção redigindo as actas das reuniões ou assegurando o trabalho de rotina do 

gabinete; 

c) Providencia pela realização de assembleias-gerais, reuniões de trabalho, contratos e 

escrituras. 

 
 
 
 Escriturária – Executa várias tarefas que variam consoante a natureza e a importância da 

Instituição onde trabalha. Elabora e redige relatórios, cartas, notas informativas e outros 

documentos, utilizando máquina de escrever ou computador. Examina o correio recebido, 

classifica-o e compila os dados necessários para preparar respostas. Organiza o núcleo de 

documentação e assegura o seu funcionamento pela selecção, compilação, codificação e 

tratamento apropriados. Organiza e actualiza os ficheiros especializados, faz arquivo ou 

registo de entrada e saída de documentação. Tem a seu cargo as operações de caixa e registo 



de movimento relativo a transacções respeitantes à gestão da instituição. Prepara e organiza 

processos e presta informações e outros esclarecimentos aos utentes e público em geral.  

 
 
 

Capítulo VII 

Art.º 27.º 

 

Disposições Transitórias 

1- As crianças deverão ser entregues somente às pessoas responsáveis da sala a que 

pertencem, pelo que a Instituição não se responsabiliza  pelas crianças deixadas à 

porta.  

2- A criança não deverá entrar na Instituição comendo guloseimas ou salgados, pois 

além de ser um mau hábito, prejudica a sua saúde.  

3- As crianças não deverão trazer objectos de valor, pois não nos responsabilizamos 

pelo seu desaparecimento ou dano. 

4- As crianças poderão trazer um brinquedo, livro, ou objecto afectivo. Atendendo 

ao número de crianças em cada sala, não podemos garantir a sua conservação.  

5- Se a mãe estiver em casa (p.e. desempregada, não trabalha) deverá vir buscar a 

sua criança às 16:30h.  

6- No caso da separação dos pais será observado o que for decidido relativamente 

ao exercício do poder paternal do menor em questão na respectiva decisão 

judicial, pelo que deverá ser entregue na Instituição cópia da mesma.  

7- A troca de informação no acto da recepção ou saída das crianças (por exemplo: 

cuidados especiais, situações de excepção ou outras de interesse para o 

conhecimento e para o desenvolvimento da criança), deverá ser anotada. 

 
 
 

Art.º 28º 
 

Afixação de documentos 
 
 
 

1 – Na instituição deverão ser afixados, em local bem visível, os seguintes documentos: 
 - Nome da Coordenadora Técnico-Pedagógica; 
 - Horário de funcionamento da instituição; 



- Plano de evacuação 
 - Horário da secretaria (dias e horas para pagamento das mensalidades) 
 - Mapa de Ementas; 
 - Mapa de Pessoal e respectivos horários; 
 - Plano Semanal de Actividades 
 
 
2 – Não é permitida a afixação de publicidade comercial nas instalações da Creche 
 

 

 

 

Capítulo VIII 

Art.º 29º 

 

Disposições Finais 

1. O presente regulamento pode sofrer alterações sempre que forem pertinentes e 

devidamente justificadas, que posteriormente serão expostas aos pais.  

2. Os casos omissos no presente regulamento, bem como quaisquer dúvidas na sua 

interpretação serão resolvidos pela Direcção da Instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamento Interno do Centro de Convívio “São José” 
 



Preâmbulo 
O Diagnóstico Social da Freguesia de Pico da Pedra refere a existência de um progressivo 

envelhecimento populacional, resultado de uma diminuição da fecundidade o que traduz, em termos 

concretos, numa redução dos elementos mais jovens, bem como de um crescimento populacional de faixas 

etárias mais avançadas, reforçado pelo aumento da esperança média de vida.  

Neste contexto, de progressivo envelhecimento populacional, as consequências na realidade social 

da freguesia são inúmeras, uma vez que é necessário considerar diversas dimensões, nomeadamente sócio-

económicas, psicológicas, biológicas, relacionais e ocupacionais.  

É nesta última dimensão – sócio-relacional e ocupacional – que, se centra o principal problema da 

Terceira Idade na Freguesia de Pico da Pedra, pela falta de ocupação dos tempos livres, o que induz a 

necessidade de  promoção de um processo de integração social cujo pilar se baseia no fomento de relações 

entre os idosos e outros grupos etários, numa acção de convívio e animação que promova uma maior 

participação da população idosa na vida comunitária, sócio-cultural e recreativa da sua área territorial.  

A valorização do potencial da pessoa idosa é importante e estratégica na transmissão do saber junto 

de todos os elementos da comunidade e, sobretudo, das faixas mais jovens para que possa ser reforçado o 

espírito de solidariedade entre gerações e como elemento integrante de uma determinada família.  

Considerando esta realidade social, a Casa do Povo de Pico da Pedra entendeu minimizar este 

cenário, propondo-se criar um conjunto de respostas sociais de apoio ao Idoso, rentabilizando e melhorando 

os recursos já existentes, no caso particular do Centro de Convívio “São José” e, impusionando a criação do 

Centro de Dia e Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD). 

Capítulo I  
Caraterização da Valência 

 
Artigo 1.º 
Âmbito 

 
1 . O presente diploma regulamenta o funcionamento do Centro de Convívio “São José”, da Freguesia de 

Pico da Pedra, do Concelho de Ribeira Grande.  

 
Artigo 2.º  

Definição Institucional 
 

O Centro de Convívio “São José” é uma resposta social de apoio à Terceira Idade, desenvolvida sob a forma 

de equipamento, vocacionada para a realização de actividades sócio-recreativas e culturais, organizadas e 

dinamizadas com a participação activa dos idosos da Freguesia do Pico da Pedra.  

 
 

Artigo 3º 
Objectivos 

 
1. O Centro de Convívio “São José” visa, essencialmente:  

a) Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais dos idosos com outros grupos etários;  

b) Incentivar a socialização e partilha de experiências entre os utentes;  

c) Promover actividades de educação/formação, lazer, cultura e recreio; 

d) Contribuir para retardar e/ou evitar a institucionalização; 

e) Prevenir a solidão e o isolamento, incentivando e potenciando a inclusão social dos idosos.  



 
Capítulo II  

Processo de Admissão 
 

Artigo 4.º  
Condições de Admissão  

 

1. Podem usufruir dos serviços implementados no Centro de Convivo “São José”, prioritariamente, as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de isolamento social, que residam na Freguesia 

de Pico da Pedra e que estejam inscritas como sócios da Casa do Povo de Pico da Pedra.  

2. Excepcionalmente, poderão ser admitidos utentes com idade inferior a 60 anos, que possuam autonomia e 

desde que a frequência do Convívio possa beneficiar a sua situação social.  

3. As inscrições estão sujeitas a um número limite de vagas de acordo com a capacidade de cada 

equipamento, sendo que as vagas existentes (24) serão preenchidas de acordo com a ordem de entrega de 

inscrição.  

4. A aceitação da inscrição de um utente no Centro de Convívio fica sujeita à aprovação por parte da 

Direcção da Casa do Povo de Pico da Pedra. Em caso de exclusão da inscrição, esta deverá ser devidamente 

fundamentada.  

 
Artigo 5.º  
Inscrições  

 

1. A inscrição dos utentes deverá ser efectuada através do preenchimento de uma ficha de inscrição em 

impresso próprio, a fornecer pelos Serviços Administrativos da Casa do Povo de Pico da Pedra (anexo I).  

 

2. As inscrições podem ser efectuadas em qualquer momento do ano civil.  

 

3. No acto de inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos:  

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade do utente; 

b) 1 Fotografia. 

 
Capítulo III  

Serviços e Horários 
 

Artigo 6.º  
Serviços Prestados 

 
1. O Centro de Convívio “São José” contempla três serviços:  

a) Fornecimento de lanche;  

b) Desenvolvimento de actividades lúdico-pedagógicas, que promovam a melhoria da qualidade de vida da 

população idosa; 

d) Serviço de transporte de utentes do Centro de Convívio para o seu domicílio e vice-versa.  

 
Artigo 7.º  

Horário de Funcionamento 
 

1. O Centro de Convívio encontra-se aberto das 14:00h às 17:00h, funcionando às 2ª, 4ª e 6ª Feiras; 



 

2. O lanche será fornecido pela Casa do Povo de Pico da Pedra, sendo servido aos utentes entre as 15:00 h e 

as 15:30 h; 

 

3. As actividades lúdico-pedagógicas e de promoção da qualidade de vida a desenvolver no Centro, serão 

programadas segundo os interesses dos utentes, as condições do local e as capacidades de resposta dos 

parceiros envolvidos; 

 

4. A Casa do Povo de Pico da Pedra e o seu Centro de Convívio, assim como, as Associações locais, poderão 

promover diversas actividades, tais como: Ginástica; Dança; Novas Tecnologias; Artes Plásticas; Animação 

Sócio-Cultural; Bordados; Tapeçaria; Teatro; Passeios Recreativos e Culturais, e/ou outras, a combinar entre 

os parceiros;  

 

5. O funcionamento destas actividades depende do número de inscrições e da vontade expressa dos utentes; 

 

6. A condução das actividades programadas é da responsabilidade da equipa Técnica do Centro de Dia “São 

José” da Casa do Povo de Pico da Pedra, prevendo-se a colaboração de animadores externos, técnicos 

especializados e de voluntários, para o desenvolvimento de algumas actividades.  

 

Artigo 8.º  
Comunicação de Desistência  

 
A comunicação da desistência é feita por escrito no Centro de Convívio “São José”, em formulário próprio 

(anexo II).  

 
Artigo 9.º  

Motivos de Exclusão 
 

São motivos de exclusão dos utentes:  

a) A existência de cinco faltas consecutivas sem justificação;  

b) Problemas de saúde de comportamento que prejudiquem o bom funcionamento do Centro de Convívio. 

 
 

Capítulo IV 
Dos Direitos e Deveres dos Utentes e da Instituição 

  
Artigo 10.º 

Direitos e Deveres os Utentes 
 

Constituem Direitos dos utentes do Centro de Convívio: 
a) usufruir de ajudas adequadas à sua situação inseridas no âmbito das actividades do Centro de 

Convívio; 

b) participar nas actividades sócioculturais e reacreativas promovidas pela Instituição de acordo com os 

seus interesses e possibilidades; 

c) serem tratados em boas condições de higiene, segurança e alimentação, dentro das possibilidades da 

Instituição; 



d) exigir respeito pela sua identidade, personalidade e privacidade. 

 

Constituem Deveres dos utentes do Centro de Convívio: 

a) observar o cumprimento das regras expressas do presente regulamento interno; 

b) participar na medida dos seus interesses e possibilidades nas actividades desenvolvidas; 

c) respeitar todos os funcionários e dirigentes da Instituição. 

 
Artigo 11º. 

Direitos e Deveres da Instituição 
 

Constituem Direitos da Instituição: 
a) Permitir a conservação do material existente nas instalações, dentro dos princípios de uma boa 

gestão; 

b) Colaboração na promoção da qualidade dos serviços prestados aos utentes e comunidade, através do 

fornecimento de todas as informações válidas; 

c) Não ser prejudicada em termos materiais e morais, nem ser desprestigiada. 

 

Constituem Deveres da Instituição: 

a) Garantir o bom funcionamento do equipamento e serviços, de harmonia com os requisitos técnicos 

adequados; 

b) Proceder à admissão dos utentes de acordo com os critérios definidos no regulamento; 

c) Assegurar as condições de bem-estar dos utentes e o respeito pela sua dignidade humana através da 

prestação de serviços eficientes e adequados; 

d) Assegurar a existência de recursos humanos adequados ao bom funcionamento do equipamento e 

serviços. 

 
Artigo 12.º  

Casos Omissos 
 

Todos os casos omissos do presente regulamento serão analisados pela Direcção da Casa do Povo de Pico da 

Pedra. 

 
 
 

 
 
 

  



 
 

Regulamento Interno do Centro de Dia “São José” 
 

CAPÍTULO I 

Da Natureza/Fins e Âmbito de Aplicação 

  

Artigo 1.º 

 O Centro de Dia “São José” é uma valência da Casa do Povo de Pico da Pedra, cujos estatutos se encontram 

registados nesta Instituição. A Casa do Povo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada a 

02 de Dezembro de 1977.  

 

Artigo 2.º 

Definição Institucional 

 A Valência de Centro de Dia é uma resposta social de apoio à Terceira Idade, desenvolvida em equipamento 

aberto, que consiste na prestação de um conjunto diversificado de serviços que contribuem para a 

manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. Trata-se de um espaço que proporciona estadia ao idoso 

durante o dia, onde é garantida a satisfação das suas necessidades básicas, regressando à noite ao seu 

domicílio.  

  

Artigo 3.º 

Objectivos 

1.      Prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas dos idosos contribuindo, assim, para uma 

melhoria da  sua qualidade de vida; 

2.      Prestação de apoio psico-social, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

3.   Fomento das relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, a fim de evitar 

o isolamento; 

4.      Aconselhar e dar indicações aos idosos e respectivas famílias na resolução dos seus problemas. 

  

 

CAPÍTULO II 
Da Admissão dos Utentes 

  

Artigo 4.º 

Condições de Admissão 

 
São condições de admissão: não sofrer de doença infecto-contagiosa, nem apresentar perturbação mental 

grave que ponha em risco a integridade física dos outros utentes, bem como, não sofrer de outras patologias 

que possam perturbar o normal funcionamento do Centro de Dia.  

 

Artigo 5.º 

Critérios de Admissão 

 



1. Possuir idade igual ou superior a 65 anos; 

2. Ser sócio da Casa do Povo de Pico da Pedra, privilegiando-se o critério antiguidade; 

3.     Ser residente na freguesia de Pico da Pedra, do concelho de Ribeira Grande, e posteriormente, ser 

residente nas freguesias limítrofes quando estas são desprovidas de estruturas de apoio à 3.ª Idade; 

4.     Serem situações familiares social e economicamente mais desfavorecidas ou desprovidas de apoio 

familiar, mesmo que não cumpram o critério n.º1; 

5.      Ordem de Inscrição. 

Atendendo à situação concreta do candidato, a Direcção pode dispensar uma ou mais das condições 

enumeradas anteriormente. 

 

Artigo 6.º 

Inscrição 

1. A inscrição de utentes na valência de Centro de Dia realiza-se durante todo o ano civil, nos Serviços 

Administrativos da Casa do Povo de Pico da Pedra.  

 

2. Para efeitos de admissão, o utente deverá candidatar-se através do preenchimento de uma Ficha de 

Inscrição que constitui parte integrante do processo do utente, devendo fazer prova das declarações 

efectuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:  

- Bilhete de Identidade do utente; 

- Cartão de Beneficiário (Segurança Social); 

- Cartão de Contribuinte do utente; 

- Cartão de Utente dos serviços de saúde ou de subsistemas a que o mesmo pertença; 

- Boletim de Vacinas e Relatório Médico, comprovativo da situação clínica do  utente 

(Declaração médica que ateste como o utente reúne as condições expressas no Artigo 4.º); 

- Vale de Pensão e Rendimentos Patrimoniais, comprovativos dos rendimento dos candidatos 

e do seu agregado familiar; 

- Comprovativos das despesas médicas do utente (recibos de farmácia devidamente 

carimbados e em nome do candidato); 

- Comprovativos dos encargos relacionados com a aquisição ou arrendamento da habitação 

do utente e/ou agregado familiar até um máximo de 4.750,00 €; 

– A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos no número anterior deverão 

ser entregues na Sede dos Serviços Administrativos da Instituição e, posteriormente,  

remetidos para o Técnico responsável. 

Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respectivos 

documentos probatórios, devendo ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 

 

Artigo 7.º 



Processo de Admissão 
 

1.   O Pedido de Admissão é formulado (por escrito) pelo candidato ou por  quem se responsabilize 
pela sua inscrição. 

    2.      O Pedido é registado na instituição em livro próprio. 

   3.      Após a entrada do pedido é preenchida uma ficha de inscrição fornecida pela Instituição    

   (Anexo I).  

   4.     A decisão de admissão é da competência da Direcção, após visita domiciliária e parecer do                  

   Técnico Superior de Serviço Social.  
Havendo vaga a admissão é feita imediatamente após a decisão da Direcção. Não havendo vaga, no 

imediato, o utente fica inscrito em lista de espera registada em livro. Em situações de grande urgência, a 

admissão será sempre a titulo provisório com parecer e autorização do Director Técnico e/ou Técnico 

Superior de Serviço Social, sujeita a confirmação posterior da Direcção, tendo o processo tramitação idêntica 

às restantes situações. 

 

Artigo  8º 
Admissão de Utentes 

 
1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo responsável técnico do estabelecimento, a quem 

compete elaborar proposta de admissão, quando tal se justificar e, submeter à decisão da entidade 

competente.  

2. É competente para decidir a Direcção. 

3. Da decisão será dado conhecimento ao utente no prazo de 30 dias. 

 

Artigo 9º 
Lista de Espera 

 
1. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vagas, comunicar-se-á ao utente a não 

existência da mesma e a posição que o mesmo ocupa. 

 

Artigo 10.º 
Processo Individual do Utente 

 
O Processo Individual do Utente contém os seguintes elementos: 

1.      Os documentos descritos no Artigo 6.º; 
2.      Situação Social do Utente; 
 

11º 
Causas de Exclusão de Utentes 

 
1. A exclusão é a sanção máxima aplicada a um utente cujo comportamento, pela sua gravidade, torne 

imediata e irremediavelmente impossível a manutenção da sua utilização dos serviços que lhe são prestados 

pela Instituição. 

2. São causas de exclusão, nomeadamente:  

a) causar desacatos dentro das instalações da Instituição; 



b) não respeitar os direitos e deveres dos utentes. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Serviços Prestados e Funcionamento 
  

Artigo 12.º 

Dos Serviços Prestados 

 

            A Valência de Centro de Dia presta um conjunto de serviços que permite aos utentes permanecerem 

no seu ambiente familiar e social. Estes serviços são: 

 

-         Alimentação (almoço e lanche); 

-     Tratamento de Roupa; 

-         Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal (em situação de condições precárias de habitação); 

-         Actividades de Convívio, Ocupação e Lazer, no sentido de ocupar os tempos livres, 

funcionando como terapia ocupacional; 

-         Apoio Psico-Social (Técnico Superior de Serviço Social e outros). 

 

Artigo 13.º 

Regras Gerais de Funcionamento 

 

1.      Horário de Funcionamento: 

-         O Centro de Dia funciona de 2.ª a 6.ª feira e encerra aos sábados, domingos e feriados. 

-         O Centro de Dia abre às 09:00h e fecha às 18:00 h. 

2.   Horário das Refeições: 

-         As refeições são servidas na sala de refeições de acordo com o horário estipulado em que: 

o       Almoço – 12 horas 

o       Lanche – 15 horas 

-         A ementa semanal é afixada em local adequado; 

-         As dietas dos utentes, sempre que prescritas pelo médico, são de cumprimento obrigatório. 

-         A alimentação poderá ser fornecida no domicílio quando o utente se encontrar doente ou 

impossibilitado.  

3.   Mensalidades: 

-         Cada utente paga uma mensalidade fixa, em regime de porcionismo, de acordo com a sua 

situação económica  podendo esta sofrer alterações anuais ou por indicação superiormente 

estabelecida; 

-         O pagamento das mensalidades terá de ser efectuado até ao dia 08 de cada mês, nos 

Serviços Administrativos da Casa do Povo de Pico da Pedra. 

4.      Outros Pagamentos: 

-         Quando são solicitados serviços de apoio domiciliário são acrescidos na respectiva 

mensalidade. 



5.   Faltas Respeitantes ao Próprio Mês: 

-         As ausências que não excedam os 8 dias seguidos, no mês, não determinam qualquer 

diferença na mensalidade; 

-         Nas ausências justificadas que excedam mais de 8 dias seguidos, no mês, a mensalidade 

será reduzida em cerca de 25%. 

-         Quando ocorrem situações  de doença ou outras devidamente justificadas, que determinem 

faltas superiores a 30 dias, a inscrição manter-se-á válida e sem pagamento de mensalidade. 

-         As faltas não justificadas superiores a 30 dias dão origem ao cancelamento da inscrição. 

6.      Desistência: 

-         A rescisão do serviço pelo utente deve ser comunicada com 15 dias de antecedência. 

-         A não renovação por qualquer um dos outorgantes deve ser comunicada com uma 

antecedência mínima de oito dias em relação à data do seu termo. 

7.      Cuidados Médicos e de Enfermagem: 

-         Os cuidados médicos e de enfermagem são da responsabilidade dos familiares ou do 

próprio utente. 

-         Em caso de urgência recorre-se aos serviços existentes (centro de saúde e hospital). 

-         É necessário deixar o registo da medicação do utente e sempre que haja alterações devem 

ser comunicadas à Instituição. 

8.      Aniversários: 

-         Visto ser importante festejar o aniversário, é feita essa comemoração com todos os 

aniversariantes. 

9.      Encerramento: 

-         O Centro de Dia não tem período de férias. No entanto, é pedido à família que goze as 

férias com os seus familiares (em especial no mês de Julho, Agosto, etc). 

-         O Centro de Dia encerrará ao longo do ano sempre que superiormente seja concedido 

qualquer tolerância aos funcionários e quando recomendado pelos serviços oficiais de saúde, 

no caso de doença infecto-contagiosa. 

10.        Outras Observações: 

-         O Centro não se responsabiliza pela perda de objectos de ouro e/ou outros  de valor do 

utente. 

 

 

CAPÍTULO V 
Cálculo da Comparticipação 

 

Artigo 14.º 
Definição de Comparticipação Familiar 

 
A comparticipação familiar na valência de Centro de Dia, pela utilização dos serviços e equipamentos da 

Instituição, é determinada pela aplicação de uma percentagem sobre o rendimento “per capita” do agregado 

familiar, de acordo com a legislação em vigor sobre esta matéria (Portaria nº 93/2003, de 27 de Novembro).  



 

Artigo 15º  
Cálculo do rendimento “Per Capita” do Agregado Familiar 

 
1. O Cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é calculado da seguinte forma: 

C = R – (I+H+S+P) 

               12N 

Sendo que: 

C – Rendimento “per capita” 
R – Rendimento familiar anual bruto referente ao ano fiscal anterior; 

I – Impostos e contribuições pagas no ano anterior, tendo em conta neste âmbito, para além dos elementos 

constantes na última declaração de rendimentos, os eventuais reembolsos ou pagamentos a final relacionados 

com essa declaração efectuados; 

H – Encargos com aquisição ou arrendamento da habitação do agregado familiar até um máximo de 4.750 €; 

S – Encargos de saúde comprovadamente suportados e não reembolsados; 

P – Importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas relativas aos encargos com as pensões a 

que o familiar esteja obrigado por sentença ou acordo judicialmente homologado; 

 N- nº de elementos que compõem o agregado familiar.  

2. Para efeitos do nº anterior, considera-se agregado familiar do utente, o conjunto das pessoas ligadas entre 

si por vínculo de parentesco ou de outras situações equivalentes que, com o utente vivam em economia 

comum, independentemente do parentesco biológico que com estes mantenham.   

 

Artigo 16º 
Cálculo da Comparticipação Familiar 

 
1.  A comparticipação familiar na valência de Centro de Dia é de 30% do rendimento “per capita” (Anexo II 

– tabela de comparticipações). 

2. Poderá ser até 50% se os utentes quiserem outros serviços, como por exemplo, jantar ou tratamento de 

roupas.  

3. A Direcção da Instituição poderá deliberar ajustar a redução da mensalidade, em cada caso concreto e por 

motivos económicos, familiares ou sociais. 

 

Artigo 17º 
Actualização das Comparticipações Familiares 

 
A decisão da Direcção sobre a alteração da mensalidade deverá ter em conta a actualização dos 

comprovativos dos rendimentos e despesas de cada ano, devendo a actualização da comparticipação ser 

realizada no início de cada ano civil.  

 

 

CAPÍTULO VI 
Da Direcção Técnica 

  
Artigo 18.º 



 Ao Director Técnico/Técnico Superior de Serviço Social cabe a responsabilidade de dirigir o 

estabelecimento, sendo responsável perante a Direcção, pelo funcionamento geral do mesmo. Nas suas 

ausências, deverá ser substituído por um dos elementos do quadro de pessoal, por si indicado. 

 
Artigo 19.º 

Funções do Director Técnico e/ou Técnico Superior de Serviço Social 
  

1.      No âmbito da Gestão: 

a)      Dirigir o funcionamento do estabelecimento dentro das regras definidas pela Direcção 

da Instituição, coordenando e supervisionando as actividades do restante pessoal: 

b)      Criar condições que garantam um clima de bem-estar aos utentes, no respeito pela sua 

privacidade, autonomia e participação dentro dos limites das suas capacidades físicas e 

cognitivas; 

c)       Providenciar para que a alimentação seja confeccionada e servida nas melhores 

condições, elaborando semanalmente as ementas em articulação com o sector da cozinha, 

do economato, dos serviços clínicos de apoio ao estabelecimento, procedendo à sua 

afixação nos termos da legislação em vigor; 

d)      Administrar o Fundo de Maneio que lhe seja estabelecido para pequenas aquisições de 

carácter urgente, devidamente justificadas, através da prestação de contas; 

e)      Solicitar aos serviços competentes, nomeadamente à Segurança Social esclarecimentos 

de natureza técnica inerentes ao funcionamento, tendo em vista a sua melhoria; 

f)        Promover reuniões de trabalho com os utentes e com o pessoal prevenindo a 

conflitualidade e reforçando a auto-estima de todos os intervenientes na vida do 

estabelecimento; 

g)      Auscultar o pessoal no que respeita à sua formação e propor Acções de acordo com as 

necessidades e interesse manifestado(s); 

h)      Participar nas Reuniões da Direcção quando forem tratados assuntos relativos ao 

funcionamento do estabelecimento; 

i)        Propor a admissão de pessoal sempre que o bom funcionamento do serviço o exija; 

j)        Propor a contratação eventual de pessoal, na situação de faltas prolongadas de pessoal 

efectivo; 

k)      Propor à Direcção a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento do 

estabelecimento, bem como a realização de obras de conservação e reparação sempre que 

se tornem indispensáveis; 

l)        Colaborar na definição de critérios justos e objectivos para a avaliação periódica da 

prestação de serviço do pessoal, com vista à sua promoção; 

m)    Elaborar o mapa de férias e folga do pessoal; 

n)      Elaborar o horário de trabalho de pessoal. 

2. No âmbito do Serviço Social: 

o)      Estudar a situação sócio-económica e familiar dos candidatos à admissão, recorrendo, 

obrigatoriamente à visita domiciliária; 



p)      Estudar e propor a comparticipação do utente de acordo com os critérios definidos; 

q)      Proceder ao acolhimento dos utentes com vista a facilitar a sua integração; 

r)       Organizar e manter actualizado o processo individual de cada utente fazendo parte do 

mesmo toda a documentação de carácter confidencial. Apenas o pessoal técnico deverá 

ter acesso ao ficheiro; 

s)       Fomentar e reforçar as relações entre utentes, os familiares, os amigos e a comunidade; 

3. No âmbito da Animação/Ocupação:  

t)        Elaborar o plano anual de actividades com a participação de outros técnicos e dos 
próprios utentes; 
u)      Incentivar a organização de actividades, fomentando a interacção entre as diversas 

instituições ao nível do concelho; 

v)      Fomentar a participação dos idosos na vida diária do estabelecimento. 

  

CAPÍTULO V 
Do Restante Pessoal 

O quadro de pessoal do Centro de Dia 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. 

  

Artigo 20.º 
Do Pessoal Auxiliar de Apoio a Idosos 

 
Incumbe ao Pessoal Auxiliar de Apoio a Idosos: 

 
1. Proceder à limpeza e arrumação das instalações, prestando os cuidados de higiene e conforto aos utentes; 

2. Colaborar nas tarefas de alimentação aos utentes, servindo as refeições e assegurando o transporte dos 

alimentos e de outros artigos; 

3. Colaborar nas actividades de animação/ocupação dos utentes; 

4. Acompanhar aos utentes a deslocações ao exterior; 

5. Conduzir, quando necessário, a viatura da Instituição; 

6. Desempenhar outras tarefas atribuídas pelo Director Técnico e/ou Técnico Superior de Serviço Social com 

o devido enquadramento técnico. 

  

Artigo 21.º 
Do Pessoal de Cozinha 

 
 

Incumbe ao Pessoal de Cozinha: 

 

1. Do Cozinheiro:  

- Preparar e confeccionar as seguintes refeições: 

            - Almoço 
            - Lanche 
 
- Distribuir as refeições; 



- Responsabilizar-se pela limpeza da cozinha, dispensa e anexos com a colaboração do ajudante 

de cozinha; 

- Apresentar superiormente a listagem do material necessário ao funcionamento da cozinha; 

- Colaborar na elaboração de ementas; 

- Administrar a despensa e requisitar os géneros necessários à confecção das refeições. 

2. Do Empregado de Cozinha/Refeitório:  

 
- Apoiar a preparação e confecção das refeições; 

- Distribuir as refeições; 

- Proceder à limpeza da cozinha e anexos; 

- Dar apoio ao serviço de refeitório; 

- Substituir a cozinheira nas suas faltas e impedimentos. 

  

Artigo 22º 
Do Pessoal Auxiliar de Serviços Gerais: 

 
Incumbe ao Trabalhador Auxiliar: 

 

1. Proceder à lavagem e tratamento de roupas; 

2. Proceder à limpeza, higiene, arrumação de todo o edifício e de outras tarefas inerentes à sua função; 

3. Assegurar o transporte de alimentos e outros artigos; 

4. Servir refeições. 

 

CAPÍTULO VI 
Dos Direitos e Deveres dos Utentes e da Instituição 

  
Artigo 23.º 

                           Constituem Direitos dos utentes do Centro de Dia: 

e) usufruir de ajudas adequadas à sua situação inseridas no âmbito das actividades do Centro de Dia; 

f) participar nas actividades socioculturais e recreativas promovidas pela Instituição de acordo com os 

seus interesses e possibilidades; 

g) utilizar os serviços e equipamentos da Instituição disponíveis para a respectiva valência e nos termos 

do acordado com esta; 

h) serem tratados em boas condições de higiene, segurança e alimentação, dentro das possibilidades da 

Instituição; 

i) exigir respeito pela sua identidade, personalidade e privacidade. 

 

 

                      Constituem Deveres dos utentes do Centro de Dia: 

d) observar o cumprimento das regras expressas do presente regulamento interno; 

e) participar na medida dos seus interesses e possibilidades nas actividades desenvolvidas; 



f) comparticipar atempadamente nos custos dos serviços prestados, de acordo com o estabelecido; 

g) prestar todas as informações com verdade e lealdade à Instituição, nomeadamente as respeitantes aos 

seus rendimentos para efeitos de apuramento da comparticipação familiar; 

h) respeitar todos os funcionários e dirigentes da Instituição. 

 
Artigo 24º 

                              Constituem Direitos da Instituição: 

d) Permitir a conservação do material existente nas instalações, dentro dos princípios de uma boa 

gestão; 

e) Colaboração na promoção da qualidade dos serviços prestados aos utentes e comunidade, através do 

fornecimento de todas as informações válidas; 

f) Não ser prejudicada em termos materiais e morais, nem ser desprestigiada; 

 

                                 Constituem Deveres da Instituição: 

e) Garantir o bom funcionamento do equipamento e serviços, de harmonia com os requisitos técnicos 

adequados; 

f) Proceder à admissão dos utentes de acordo com os critérios definidos no regulamento; 

g) Aplicar as normas de comparticipação dos utentes ou famílias, segundo os critérios das Instituições; 

h) Assegurar as condições de bem-estar dos utentes e o respeito pela sua dignidade humana através da 

prestação de serviços eficientes e adequados; 

i) Assegurar a existência de recursos humanos adequados ao bom funcionamento do equipamento e 

serviços. 

 
Artigo 25º 
Omissões 

 
1. Em tudo o que não estiver previsto nesta Secção aplicam-se as regras estabelecidas quanto à valência de 

Centro de Dia. 

2. Tudo o que estiver omisso neste regulamento deve ser remetido para decisão da Direcção e ouvido o 

parecer do Director Técnico/Técnico Superior de Serviço Social, para considerar em futura alteração 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


