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Rre uuvrruro INTERNo

PREÂMBUtO

A Creche'? Casinha da Aldeia" pertence à Associação Sociale Cultural da Tôr, reconhecida como

pessoa coletiva de utilidade pública e registada como uma lnstituição Particular de Solidariedade

Social, na Direção Geral de Ação Social em 10 de julho de 1992, tem acordo de cooperação

celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Faro em 01 de novembro de 2013.

A Creche é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças até aos 3 anos de idade,

durante o período diárío correspondente ao impedimento dos pais ou que exerça as

responsabilídades parentais.

Assume-se como urna estrutura socíoeducativa que promovê o desenvolvimento integral da

criança na perspetíva de apoio à criança e à sua família, num clima de segurança afetiva e física,

de forma individualizada e de colaboração estreíta com a famílía na partilhâ de cuidados e

responsabilidades ao longo de todo o processo evolutivo das crianças.

A confidencialidade, como princípio base da ética profissional, é transversal a todos os

colaboradores, assím como evitar julgamentos morais, pessoais ou quem sê pautêm por

preconceitos de forma a que não se encontrem barreiras na comunicação com as famílias e se

estabeleçam relaçôes de confiança.

Consideram-se valores fundamentais para a boa prática institucional a legalidade, a

neutralidade política, económica e religiosa, a responsabilidade e a competência profissional, a

integridade tanto dos colaboradores como dos clientes.

Os órgãos sociais, colaboradores, clientes e familiares têm o dever de não formular entre si,

pretensôes ilegais ou contrárias âo presente regulamento.

A prestação deste serviço torna indispensável a articulação eficaz da conduta de todos os

colaboradores com a instituição, de forma a tornar viável uma boa qualidade dos serviços.
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REGULAMENTo INTERNO

w

CAPíTULO r- DTSPOSTçÕEs GERAIS

Nonua l-Âruamo or AnucaçÃo
A instituição, designada por Associação Social e Cultural da Tôr, lnstituição Particular de

Solidariedade Social (n.sllV9}l, tem acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital

de Segurança Social de Faro em OLltLl2013, nos termos do Dísposto na Portaria 196-A12075,

com alteração que lhe foi feita pela portaria n.e 296/2076, para a resposta social de Creche, que

se rege pelas seguintes normas:

Nonun ll- LrcrslqçÃo Apr-rcÁvrl
Este estabelecimento prestador de serviços rege-se igualmente pelo estipulado nas disposições

legais e técnicas enquadradoras da resposta social, e designadamente:

Decreto-lei n.e 172 -A120L4, de 14 de novembro, que aprova o estatuto das IPSS;

Portaria na 196-A12015, de 01 de julho, alterada e republicada pela Portaria n.e 218-

D/20L9 de 15 de julho que regula a cooperação entre as lnstituíções Particulares de

Solidariedade Social e o lnstituto de Solidariedade e Segurança Social l, P;

Decreto-Lei ne67/2007, de 14 de março, na sua atual redação conferida pelo Decreto-

Lei ne33/2014, de 04 de março, o qual define o regime jurídico de instalação,

funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por

entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;

Protocolo de Cooperação em vigor;

Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC'

Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS

Portaria 262/2}11de 31 de agosto, alterada pela Portaría 4L1/2O12 de 14 de dezembro,

a qual estabelece o regime jurídico aplicável à resposta socioeducativa de creche

Outros normativos legais aplicável;

NoRua III- DesrIrvATÁRIoS E oBJETIVoS

1. A creche é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à

família e à criança, destinada a acolher críanças até aos 3 anos de ídade, durante o período

correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades

parentais em assegurar os cuidados necessários às crianças,

2. O presente regulamento interno visa:

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

H.
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2.1 Definir as regras e princípios específicos do funcionamento da creche. É elaborado

tendo em conta a legislação em vigor, e tem os seguintes objetivos:

a) promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados;

b) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do

estabelecimento em causa;

c) promover a participação ativa dos clientes/ou seus representantes legais ao nível

da gestão das resPostas socíais.

2.2 Constituem objetivos gerais da creche:

a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;

b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsebilidades em todo o

processo educativo;

c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades

específicas de cada criança;

d) prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação

de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;

e) proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente

de segurança física e afetiva;

f) lncutir hábitos de defesa da saúde;

g) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

NOnun lV - Srnvtços PRE5TADOS E ATIVIDADES DESE1IVOLVIDAS

A Creche presta um conjunto de atividades e serviços, adequados à satisfação das necessidades

da criança e orientados pelo atendimento individualizado, de acordo com as suas capacidades e

com petências, designada mente:

a) Nutrição e alimentação adequadas, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança,

sem prejuízo de dietas em caso de prescrição médica;

b) Cuídados de higiene Pessoal;

c) Segurança, vigilância e proteção adequada à idade de cada criança;

d) Tempos de rePouso;

e) Atividades pedagógicas, em função da idade e necessidades específicas das crianças;

f) Disponibilidade de informação à famÍlia, sobre o funcionamento da creche e

desenvolvimento da criança;

C) Atividades extracurriculares, definidas pela equipa pedagógica'

fiT
u*ro
f,,)^4

wu
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CAPíTULO II- PROCESSO DE ADMISSÃO DOs CLTENTES

Nonun V * CorvotçÕçs or AnnntssÃo

L. São condições de admissão na creche:

a) Estar enquadrado nas condições referidas no n.eL da NORMA lll;

b) Não ser portador de doença infetocontagiosa;

c) Haver cumprimento do programa de vacinação obrígatório;

d) Quando se trata da admissão de crianças portadoras de deficiência física ou mental,

deve ser garantida a colaboração com o SNIPI (Sistema Nacional de lntervenção

Precoce na lnfância) e com as equipas locais de intervenção na infância;

e) A admissão de qualquer cliente só é feita mediante aprovação da Direção.

NoRua Vl- lruscnrçÃo r/ou RENovAçÃo DA rNScRrçÃo

1. Para efeítos de admissão do cliente deverá ser preenchida a ficha de inscrição que constitui

parte integrante do processo do cliente, bem como o documento relativo à proteção de

dados pessoais, devendo os interessados fazer prova das declarações efetuadas, mediante

apresentação de documentos solicitados pela Direção Técnica;

2. A inscrição só se considera definitiva com a entrega de todos os documentos solicitados;

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

respetívos documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de

obtenção dos dados em falta e dado consentimento à Direção;

4. O valor da inscrição é definido anualmente pela Direção e afixado no preçário disponível na

receção da creche;

5. A renovação da matrícula, cujo valor é definido anualmente pela Direção e afixado no

preçário disponível na receção da creche, será paga conjuntamente com a comparticipação

mensal de setembro de cada ano;

6. Caso se verifiquem mensalidades em atraso, não será renovada a matrícula.

NonuR V§tr- CnrrÉRros ns §rlrçÃo
A admissão dos clientes será efetuada com base em critérios de seleção. A percentagem a

atribuir a cada um dos critérios na ponderação global, de forma a estabelecer a priorização das

inscrições é a seguinte:

Ausência ou indísponibilidade da família em assegurar os cuidados necessários - 3t%

Situação económico-financeira precária - 10%

REGULAMENTO INTERNO

t.

2.
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REGULAMENTo INTERNO

3. Crianças com proximidade de residência - t4%

4. Crianças cujos pais são sócios da instituição -10%

5. Crianças cujos pais tenham realizado trabalho voluntário na instituiçã o - 8%

6. Ter um familiar a frequentar a resposta social- 9%

7. Crianças filhos/netos de colaboradores da instituição ou dos atuais membros dos corpos

sociais - 9%

8. Crianças parentes de residentes/naturais da Tôr em linha reta ou colateral,

consanguínea ou por afinidade até ao )e grau-9%

(Para mais informações consulte anexo 1)

Nonrua Vlll-AorurssÃo

Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela Direção técnica do estabelecimento,

a quem compete informar, apresentando-a à Direção da lnstituição para decisão;

Da decisão será dado conhecimento aos encarregados de educação;

Para efeítos de admissão do cliente são solicitados a apresentação dos seguintes

documentos:

a) Cartão de cidadão/ns identificação do cliente e dos pais ou de quem exerça a

responsabilidade parental;

b) Cartão de cidadão/ns identificação das pessoas a quem a criança, a quando da saída

do estabelecimento, pode ser entregue;

c) Número de contribuinte dos pais ou de quem exerça a responsabilidade parental;

d) Número de beneficiário da Segurança Social do cliente, dos pais ou de quem exerça a

responsabilidade parenta l;

e) Número de utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que o educando

pertença;

f) Boletim de saúde e de vacinas atualizado conforme plano nacional de vacinação;

g) Relatório médico comprovativo da situação clinica do cliente;

h) Comprovativos de rendimentos do agregado familiar como, declaração de lRS,

respetiva nota de liquidação ou outro documento probatório;

i) Declaração assinada pelos pais ou de quem exerça a responsabilidade parental em

como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do

processo individual;

j) Relativamente aos encarregados de educação, se for caso disso, comprovativo de

pensões, prestações complementares e outras, como por exemplo o subsídio de

ÍPlr)'4'"çh'b/

1_.

2.

3.
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REGULAMENTo INTERNo

desemprego, subsídio de doença, bolsas de estudo ou formação, indemnizações ou

prestações mensais de seguradoras e pensões de alimentos de progenitor ou do fundo

de garantia de alimentos;

k) Comprovativo dos três últimos recibos de renda, relativamente à casa de morada, e

respetivo contrato de arrendamento;

l) Caso os êncarregados de educação habitem em casa própria para a qual tenham

contraído empréstimo bancário, declaração da entidade bancária que comprove a

existência de tal empréstimo e o montante mensal a pagar;

m) Declaração médica ou guia de tratamento a comprovar a necessidade de

administração de medicação, caso o educando sofra de alguma doença crónica;

n) Comprovativo de orçamento mensal da farmácia, caso o educando sofra de alguma

doença crónica;

o) Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o

poder paternal ou determine a tutela/curatela;

p) Em caso de dúvida podem ser solÍcitados outros documentos comprovativos.

4. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após se

efetuarem as diligências que considerem adequadas, a lnstítuição pode determinar a

afixação da comparticipação familiar máxima;

5. A falta de entrega dos documentos destinados a provar a real situação económica do

agregado, no prazo concedido para o efeito, determina a fixação da comparticipação

familiar máxima;

6. No ato de admissão são devidos os seguintes pagamentos:

a) lnscrição;

b) 1e Comparticipação familiar;

c) Seguro escolar (anual).

Nonrun lX - Aco*uMENTo Dos Novos CLTENTES

1. O processo de acolhimento tem inícío com um atendimento em que estão presentes os

encarregados de educação, a Direção Técnica e o educador de infância responsável pela

sala, quando se justifique. Este atendimento garante condições de confidencialidade e tem

como intuito proceder à clarifícação de informação sobre as necessidades,

desenvolvimento da criança e expetativas da família. É também realizada uma visita guiada

às instalações do estabelecimento.

w
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1.1 Durante os primeiros tempos de permanência da criança na creche, os encarregados de f1 $"f
educação são convidados a participar no processo de adaptação, permanecendo.r§" 

Ui,

creche por curtos períodos previamente estipulados, com o objetivo de promover. ,rJ '.fi \Y
boa integração no novo espaço. :lL'' l\ii

1.2 Se, durante este período, a criança não se adaptar, deve ser realizada uma avaliação do 
1f: >/gf,f{

programa de acolhimento inicial, identificando as manifestações e fatores que ' il", 
/. l

conduziram à sua inadaptação. Se a inadaptação persistir, é dada a possibilidade, quer lly'ô.*/
à instituição, quer à família, de rescindir o contrato. [_k,],

!ü*,/

flüs:nr*a X * Pnncçssü rt§*rv[üIJAL r]fi e i-r[NlrE

1. No processo indivídual do cliente deve constar:

a) Ficha de inscrição com todos os elementos de identificação da criança e sua

família e respetivos comprovativos;

b) Documentos comprovativos de rendimentos e despesas utilizados para o

cálculo da comparticipação familiar;

c) Exemplar do contrato de prestação de serviços;

d) ldentificação, contacto e autorização das pessoas responsáveis pela entrega da

criança e por retirar a mesma da creche;

e) Autorização para administração de medicação, e respetiva prescrição médica

em caso de antibiótico;

f) Autorização para captação de imagens;

g) Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de

cuidados especiais (dieta, medicação, alegrias e outros);

h) Declaração médica em caso de necessídade de comprovar a ausência de doença

infetocontagiosa;

i) Comprovativo da situação das vacínas;

j) Plano de desenvolvimento individual (PDl) da criança;

k) Relatórios de avaliação da implementação do PDI;

l) Outros relatórios;

2. O processo individual do cliente é arquivado em local próprio e de fácil acesso à

coordenação técnica, garantindo sempre a sua confidencialidade;

3. O processo individual da criança pode, quando solicitado, ser consultado pelos

encarregados de educação, nas instalaçôes da lnstítuição.
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Nonua Xl- Usra oe lruscRtçÕes

L. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vaga, todas as candidaturas

recebidas, e que satisfaçam as condições de admissão ficam em lista de inscrições pelo perí

de um ano, sendo os encarregados de educação contactados em caso de vaga.

2. Se a admissão não ocorrer dentro de um ano a contar da data de inscrição, os encarregados

de educação deverão proceder à renovação da inscrição caso seja do seu interesse.

2.1. Esta informação será prestada aos encarregados de educação no momento da

inscrição.

3. Caso haja contacto para integração e a mesma seja recusada, esta será retirada da lista de

inscrições.

4. A gestão da lista de inscrições segue os seguintes procedimentos:

4.1. Há lugar à atualização da lista de inscrições sempre que surja uma vaga;

4.2. Sempre que haja alterações nos critérios de seleção, a lista de inscrições é atualizada;

4.3. A inscrição só se considera definitiva com a entrega de todos os documentos

solicitados;

4.4. A hierarquia é estabelecida conforme o disposto no capítulo ll, na norma Vll.

CAPíTULO III - REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Nonua Xll - HonÁRros E ourRAs REGRAS DE FUNcToNAMENTo

t. O funcionamento da resposta social de creche tem início no dia 01 de setembro e

termina no dia 31 de agosto do ano seguinte.

Funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 19h00.

Encerra aos sábados e domingos, feriados nacionais e municipais, dias santos e terça-

feira de carnaval.

4. Encerra uma semana por ano, a definir anualmente, para limpeza profunda das

instalações.

REGULAMENTo INTERNo

2.

3.
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REGULAMENTO INTERNO

5. Poderá haver alargamento do horário, das 07:30 às L9:30, para corresponder à

necessidade expressa, mediante declaração, por parte dos pais, de pelo menos 30% dos

educandos.

5. A receção da criança na creche deverá ocorrer preferencialmente até as 10h, existindo

uma tolerância de L0 minutos para o início das atividades orientadas, salvo justificação

e aviso prévio. Caso exista impossibilidade de chegada ao estabelecimento dentro do

horário estipulado, os encarregados de educação deverão informar atempadamente a

instituição de forma a garantir a contabilização da criança para o número de refeições a

confecionar.

7. A permanência da criança na creche para além do horárío de funcionamento, implica a

aplicação de uma taxa adícional no valor de 3€ por cada período de 15min. de atraso

(fração indivisível).

8. A hora de chegada e saída da criança deverá ser registada diariamente em impresso

próprio.

9. As crianças só podem ser entregues aos responsáveis parentais ou a alguém

devidamente autorizado por eles.

10. Sempre que pelo menos um dos responsáveis parentais se encontre em sítuação de

desemprego, o horário do educando na creche não excederá as 7 horas diárias. Cabe à

Direção Técnica determinar o horário de frequência, em artículação com os

encarregados de educação, sendo afixado na receção da instituição.

11. Durante o horário de normal funcionamento do estabelecimento não são permitidas

visitas que possam perturbar o bom funcionamento das rotinas diárias. No entanto,

excecionalmente, e com aviso prévio, são consentidas visitas.

Nonrun Xlll- CÁlculo Do RENDTMENTo pER CRprre
1. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com

a seguinte fórmula:

RC=RAF/L2-D
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Sendo que:

REGULAMENTO INTERNO

RC=Rendimento per capita

RAF= Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado)

D = Despesas mensais fixas

n = Número de elementos do agregado familiar

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

parentesco, afinídade, ou outras situações similares, desde que vivam em economla

comum, designadamente:

a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;

b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3.0 grau;

c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;

d) Tutores e pessoas a quem o cliente esteja confiado por decisão judicial ou

administrativa;

e) Adotadas e tutelados pelo cliente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e

crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa ao cliente ou a

qualquer dos elementos do agregado familiar.

3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF),

considera-se os seguintes rendimentos;

a) Do trabalho dependente;

b) Do trabalho independente - rendimentos empresariais e profissionais - montante

anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no Código do IRS ao valor das

vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados;

c) De Pensões - de velhice, Invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma, ou outras

de idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de

companhias de seguros ou de fundos de pensôes e as pensões de alimentos;

d) De Prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
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REGULAMENTO INTERNO

e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão,

ao grau de licenciatura);

f) Prediais - rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso Oo preaio

ou de parte, serviços relacionados com aquela cedência, diferença auferida pelo

sublocador entre a renda recebida do subarrendatárío e a paga ao senhorío, cedência

do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência de uso de partes comuns de

prédíos. Sempre que desses bens ímóveis não resultem rendas ou que estas sejam

inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o

valor igual a5%do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada ou

de certidão de teor matricial ou do documento que titule a aquisição, reportado a 31 de

dezembro do ano relevante. Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a

habitação permanente do requerente e do respetivo agregado familiar, salvo se o seu

valor patrimonial for superior a 390 vezes o valor do Retribuição Mínima Mensal

Garantida (RMMG), situação em que é considerado como rendimento o montante igual

a 5 % do valor que exceda aquele limite;

g) De capitais - rendimentos definidos no art.e 5s do Código do lRS, designadamente os

juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos

financeiros. Sempre que estes rendimentos sejam inferiores a5%o do valor dos depósitos

bancários e de outros valores mobiliários, do requerente ou de outro elemento do

agregado, à data de 31 de dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento

o montante resultante da aplicação de 5%;

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo

Tribunal, no âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida).

4. Para efeito de determinação do montante de rendimento disponível do agregado

familia r consideram-se as seguintes despesas :

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

designadamente do ímposto sobre o rendimento e da taxa social única;

b) O valor da renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e

permanênte;

c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de

residência;
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N o nrua Xl V - Trer ll oe Conn panrr cr paçÕrs/PnsçÁnro

1. A comparticipação familiar devida pela utilização dos serviços da creche é determinada

pelo posicionamento, num dos escalôes abaixo apresentados e indexados à RMMG, de

acordo com o rendimento per capita do agregado familiar:

Escalões 1e 'to 3e 4e 5e 6s

RMMG 33Oa/o >30%<50% >50%s70% >70% <100% >LOI%<150% >!5A%

2. O valor da comparticipação

percentagem ao rendimento

apresenta:

familiar mensal é determinado pela aplicação de uma

per capita mensal do agregado familíar, conforme se

3. No anexo 2 encontra-se o preçário da creche

Nonrua XV - MoTTANTE e RrvtsÃo DA coMpARTtctpAçÃo FautuaR
t. A comparticipação familiar máxima não pode exceder o custo médío real do cliente,

calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior,

atualizado de acordo com o índice de inflação;

Escalões de rendimento % a aplicar

1e 33%

1() 40%

3e 45o/o

4e 46%á

5e 47%

6e 48%
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d) Despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de

doença crónica;

e) Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) do ne 4 da norma Xlll é

estabelecido como limite máximo do total da despesa o valor correspondente à

RMMG. Nos casos em que essa soma seja inferior à RMMG, é considerado o valor

real da despesa.
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2. Compete à Direção da lnstituição, com respeito pelo disposto no número anterior, fixar

o montante da comparticipação familiar máxima, para cada ano letivo, devendo ta["

fixação ser feita pelo menos com 30 dias de antecedêncía relativamente ao início do

mesmo;

As comparticipaçôes familiares são revistas anualmente, com efeitos no início do ano

letivo;

Não serão aceites revisões do valor da comparticipação familiar durante o ano letivo, a

não ser em casos excecionais devidamente analisados pela Direção Técnica e

autorizados pela Direção.

Nonrua XVI- PncRurruro DE MENSALTDADES

1. O pagamento da comparticipação familiar é efetuado até ao dia L2 de cada mês,

seguinte período: de Segunda à Sexta-feira das 09:00 às t8:00, na secretaria

lnstituição em numerário, cheque ou por transferência bancária.

2. Estâ comparticipação é referente ao mês atual.

3. Sempre que o pagamento seja efetuado após o dia 12, a mensalidade será acrescida de

Za/o por cada dia em falta, até ao limite de 35% do valor da mensalidade.

4. Em caso de não pagamento integral da comparticipação familiar (e respetivo acréscimo,

quando for o caso) por período superior a 30 dias, a instituição poderá vir a suspender

a frequência da criança na resposta social. Se a situação não for regularizada no prazo

máximo de 30 dias, mediante o pagamento integral das comparticipações familiares em

dívida, haverá lugar à resolução do contrato pela instítuição com base nesse

incumprimento contratual.

5. A comparticipação familiar a pagar pelos encarregados de educação é apurada pela

Direção Técníca, em função do rendimento do agregado familiar, do custo real da

criança na respetiva resposta social, tudo tendo em conta os critérios anteriormente

referidos, e sendo utilizada, para tal apuramento, a tabela em vigor,

devidamente aprovada.

6. Se por qualquer motivo imprevisto a criança não puder frequentar o estabelecimento

ou se estiver doente, devem os encarregados de educação ter, no entanto, o cuidado

de liquidar a mensalidade dentro do prazo previsto.

7. No caso de existir alguma dívida referente ao educando no final do ano letivo, será

considerada pela lnstituição a anulação da renovação da matrícula e inscrição do cliente

para o ano letivo seguinte.

REGULAMENTO INTERNO

3.
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8. Há lugar a uma redução de tO% na comparticípação familiar mensal quando o período

de ausência devidamente fundamentado exceda 15 dias seguidos.

9. Haverá lugar a uma redução deL0% na compartícipação familiar mensal do cliente se

este for filho/filha de um colaborador da instituição ou dos membros dos atuais corpos

sociais da lnstituição.

10. Sempre que na altura da admissão do utente o serviço prêstedo não abrange o mês

inteiro, o cliente deve pagar a mensalidade correspondente ao número de dias em que

esteve integrado.

L1. Quando ocorre cessação da prestação de serviços por parte do cliente, sendo o motivo

óbito, é devido o pagamento correspondente ao número de dias em que esteve

integrado no serviço de creche.

CAPíTULO rV - DA PRESTAçÃO DOS CUTDADOS E SERVTçOS

Nonnna XVll - Aunne rurnÇÃo

1. As críanças têm direito a uma alimentação cuidada, fornecída pela Creche, mediante

ementas semanais elaboradas por um nutricionista e afixadas em local visível e

adequado;

2. A alimentação diária é constituída por:

a) Reforço alimentar da manhã'

b) Almoço;

c) Lanche;

d) Reforço alimentar da tarde.

3. Poderá ser realizada dieta específica quando apresentada a indicação médica para o

efeito. No caso de a criança ser alérgica a algum alimento, esse facto deve ser

comunicado para adequação da dieta alimentar;

4. Sempre que alguma criança não deva consumir algum alimento estabelecido na ementa

da creche, por opção dos encarregados de educação, estes devem fornecer alimentação

de substituição.

REGULAMENTo INTERNo
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Nonrua XVlll-Saúor r Curoaoo or Htetrrur
1. Não será permitida a entrada no estabelecimento a oianças em estado febril, com

qualquer perigo de contágio;

Sempre que alguma criança seja portadora de qualquer tipo de parasita (como piolhos

e lêndeas) os pais serão sensibilizados a proceder ao tratamento adequado. Caso a

situação se mantenha, a criança será impedida de permanecer na creche, até a situação

estar sanada e o parasita erradicado.

A instituição não poderá ser responsabilizada pelo contágio de parasitas. Devendo os

responsáveis parentais informar a instituição e procederem ao tratamento adequado.

As críanças que se encontrem em tratamento clínico devem fazer-se acompanhar dos

produtos medicamentosos estritamente necessários, bem como de todas as indicações

do tratamento assinaladas pelo médico, designadamente horários e dosagens;

Em caso de acidente ou doença súbita, a criança será assistída no estabelecimento ou

recorrer-se-á ao hospital mais próximo, sendo a família avisada de imediato;

O material de higiene da criança é a expensas dos encarregados de educação;

Todo o pessoal afeto ao estabelecimento deverá prestar serviço em perfeitas condições

de saúde, comprovada por documento atualizado anualmente.

Nonrun XIX - VesruÁnro, oBJETos DE uso Prssoel E MATERTAI

1. Os encarregados de educação devem assegurar diariamente na instituição o seguinte

material: Muda de roupa completa, chapéu, termómetro, antipirético, fraldas, toalhitas,

compressas, pomada dérmica, biberão para água e leite, chupeta caso necessitem,

calçado adequado, outro objeto que a educadora possa solicitar.

2. A lnstituição não se responsabiliza por danos ou perdas de valores ou brinquedos

trazidos de casa.

3. Anualmente, consoante as necessidades, é solicitado uma lista de material de desgaste

para o desenvolvimento de atividades.

REGULAMENTo INTERNO

3.

4.

5.

7.

8.

6.
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Nonnna XX - AnncuuçÃo coM A rRruíua

Com o objetivo de estreitar o contacto com as famílias das crianças, definem-se alguns

princípios orientadores:

1. Haverá semanalmente uma hora de atendimento aos pais ou quem exerça

responsabilidade parental, com necessidade de marcação prévia,

2. Sempre que se justifique, serão realizadas reuniões/ações de capacítação com os

ou quem exerça a responsabilidade parental.

3. Os pais que exerçam a responsabilidade parental, serão envolvidos nas atividades

realizadas na creche, de acordo com o plano de atividades anual e do projeto

pedagógico em vigor.

Nonrul XXI - Arrvroeoss pEDAcóGrcAs, rúDrcAs E MorRrctDADE
As atividades desenvolvidas no estabelecimento estão de acordo com o projeto educativo da

resposta social, o projeto pedagógíco de sala e ainda as planifícações mensaís, que

se encontram afixados em localvisível.

Nonrun XXll-Aruoloes DE ExrERroR

A creche organiza passeios e outras atividades no exterior, inseridos no projeto pedagógico,

tendo em conta o nível de desenvolvimento e idade da criança. Estas saÍdas são orientadas e

acompanhadas pela equipa educativa e os encarregados de educação serão informados em

tempo útil sobre o local, as condições e os procedimentos das saídas. Todas as crianças que

participam nos passeios têm obrigatoriamente que levar a bata da creche.

Nonnnl XXlll- Ournns ATTvTDADEs / srnvrços pREsrADos

1. Anualmente a lnstituição abre inscrições para as atividades extracurriculares.

2. A frequência das atividades referidas no número anterior implica:

a) lnscrição na atívidade;

Pagamento da mensalidade da atividade, que é efetuado no período anterior à sua

realização;

Os valores relativos ao pagamento das atividades não são passíveis de sofrer descontos

por ausência voluntária ou involuntária, salvo em casos excecionais, analisados pela

Direção da lnstituição;

REGULAMENTo INTERNo
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d) Quando o/a responsável de uma atividade não possa comparecer, será compensada a

aula, no próprio mês, sempre que possível, em data e hora a informar;

e) Os valores da mensalidade são revistos, em cada ano letivo, com o prestador de

serviços;

A desistência de qualquer atividade deverá ser comunicada à Direção até ao dia 15 do

mês anterior ao da cessação da frequência;

Outras, de acordo com as condições específicas de cada atividade.

CAPíTULO V - RECURSOS

Nonr*n XXEV * !rusrns-nÇÕrs

As instalações da Creche são compostas por:

Cave

Despensa do dia (em comum com outras respostas sociais)- L; Despensa do mês (em comum

com outras respostas sociais) - 1; Sala de pessoal (em comum com outras respostas sociais) - l.;

Lavandaria (em comum com outras respostas sociaís) - 1; Casas de banho/balneários de

funcionários (em comum com outras respostas sociais) -2; Ginásio - 1

E/e

Berçário - 1; Sala Parque - 1; Sala para mudas de fraldas -1; Salas de atívidades - 2; Copa de leite

- 1, Casa de banho para crianças - L; Casa de banho para adultos - 1; Gabinete técnico - !;Zona

de acolhimento - 1; Gabinete de Serviços (em comum com outras respostas sociais)- 1; Cozinha

(em comum com outras respostas socíaís) - 1; Refeitório (em comum com outras respostas

sociais)- 1; Sala de Atividades Lúdicas (em comum com outras respostas sociais) - 1; Receção/

secretaria (em comum com outras respostas sociais) - 1; Sala da Direção (em comum com outras

respostas sociais) - 1; Auditório (em comum com outras respostas sociais)- 1; Sala de formação/

multimédia (em comum com outras respostas sociais)- 1; Parque infantil- 1

1e Andar

Rrouuuruto INTERNo
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Sala de isolamento/ 1e socorro (em comum com outras respostas sociais)- 1; Sala de

(em comum com outras respostas sociais)- 1; Arrecadações (em comum com outras r

sociais) - 5

Nonrua XXV- Prssoal
O quadro de pessoal afeto à Creche encontra-se afixado em local visível, contendo a indicação

do número de recursos humanos, formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a

legislação em vigor.

Nonua XXV!- DrnrçÃo Pronaóerca
A Direção Técnica deste estabelecimento compete a um técnico, cujo nome, formação e

conteúdo funcional se encontra afixado em lugar visível.

CAPíTULO VI- DIREITOS E DEVERES

hloRma XXVII* Drnerros E DEVERES DÂs cRrANÇÂs E FAMíIIAS

L. São direitos dos clientes ou responsáveis legaís:

a) O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e

familiar, bem como pelos seus usos e costumes;

b) Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignídade e respeito

pelas suas convicções religiosas, sociais e políticas;

c) Terem acesso a um conjunto de atividades educativas adequadas às suas

idades, interesses e necessidades de forma a proporcionar um desenvolvimento

global (nível cognitivo, psicomotor, sócio afetivo);

d) Receberem cuidados de higiene, segurança e alimentação, adequada às

respetívas idades e necessidades;

e) Ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e

terapêutico);

f) Ser informado das normas e regulamentos vigentes;

g) Apresentar aos responsáveis de serviços ou à Direção quaisquer problemas,

críticas ou sugestões que consideram necessárías ou pertinentes;

REGULAMENTo INTERNO
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h) Consultar o processo individual da criança. ,\ r
\, \rur-

^ ^r\-W 
I F/"i ,tíl :

2. são deveres dos responsáveis legais: il{.-'t i, ,

' nll
a) Cumprir com as normas da resposta social de acordo com o estipulado neste 

ft *J*

b) ;:,':",:::::"'e dignidade os runcionários da creche e os dirigentes da 
Wlnstituição;

c) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades

desenvolvidas;

d) Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo com o

contrato previamente estabelecido ou qualquer despesa extraordinária da

responsabilidade do cliente;

e) Acompanhar a criança na entrada na creche, fazendo entrega direta ao colaborador

destacado para esse fim;

f) Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as

respeitantes ao estado de saúde do cliente;

g) Apresentar declaração médica comprovativa da inexistência de doença

infetocontagiosa, sempre que solicitada;

h) Em caso de necessidade de medicação (toma de antibiótico) é obrigatória a

apresentação de uma prescrição médica e um termo de responsabilidade dos

encarregados de educação;

i) Assegurar a aquisição e uso da bata da instituição;

j) Registar diariamente a assiduídade da criança;

k) lnformar o responsável da creche sobre aspetos particulares do quotidiano do

educando ou do seu comportamento e possíveis alterações;

l) Participar nas reuniões para qual seja convocado;

m) Avisar a instituição de qualquer alteração aos serviços (faltas, atrasos, alteração da

situação económica, outros);
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n) Assegurar as condições de higiene da criança diariamente.

REGULAMENTO INTERNO

Eh
W

Nonrua XXVlll - DrRrrros E DEVERES oe rrusrrrurçÃo
1. São direitos da lnstituição:

a) Exigír dos encarregados de educação o cumprimento do presente regulamento;

b) Ser informada relativamente às características e necessidades biopsicossociais

de cada educando;

c) Ter sempre conhecimento atualizado do estado de saúde, da informação

médica e da prescrição medicamentosa de cada educando;

d) Dispor de informação considerada necessária relativamente à identificação do

educando e do seu encarregado de educação, bem como, contactos de

familiares;

e) Receber da parte dos encarregados de educação e demais responsáveis, as

comparticipações e demais prestações concordadas;

f) Reunir com os encarregados de educação em ordem à avaliação e adequação

da resposta socialdo equipamento;

g) Ver os funcionários da instituição serem tratados com dignidade e respeito;

h) Ver respeitado, por parte dos encarregados de educação e demais responsáveis,

o seu património;

i) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da

veracidade das declarações prestadas pelo cliente e/ou familiares no ato de

admissão.

2. São deveres da lnstituição:

a) Prestar os serviços constantes deste regulamento interno;

b) Respeitar a individualidade dos clíentes e famílias proporcionando o

acompanhamento adequado a cada e em cada circunstância;

c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade fínanceira com a qualidade

global da resposta social;
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d) Contribuir para o bem-estar físico e psico - social dos educandos;

e) Apoiar a família/responsáveis de modo a permitir a conciliação

profissional destes com um correto acompanhamento dos educandos;

f) Apoíar os educandos em situaçâo de risco socíal;

g) Proceder à elaboração do processo individual de todos os educandos;

da vida'-

h) Disponibilizar o regulamento interno, a quando da efetivação da admissão;

i) Respeitar os educandos e seus familiares na sua individualidade,

independência/ dependência, privacidade e formas de estar na vida, garantindo

confidencialidade de informação;

j) Proceder à afixação de documentos em localvisívele acessível, nomeadamente:

mapa de férias e de pessoal, horário de funcionamento, regulamento interno,

ementas;

k) Manter atualizados os processos dos clientes;

Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes;

Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços;

Colaborar com os serviços de Segurança Social, assim como com a rede de

parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social;

lnformar a Segurança Social de quaisquer alterações ao presente regulamento.

Nonrua XXIX- ComrnRro DE pREsrAçÃo DE sERVrços

L. No ato da admissão do cliente na creche é celebrado, por escrito, contrato de prestação

de serviços com os pais ou com quem assuma as responsabilidades parentais donde

constam os direitos e obrigações das partes.

2. O contrato é entregue aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e

arquívado outro no respetivo processo individual.

Nonrua XXX - lrurenRuRçÃo on pREsrAçÃo Dos sERVrços poR rNrcrATrvA Do cUENTE

1. As situações especiais de ausência das crianças devem ser comunicadas, por escrito à

Direção da lnstituição, com a devída antecedência.

RrGuLnueruro lrurrRuo

m*
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2. Até 15 de abril, o responsável parental deverá comunicar por escrito os 10 dias úteis

que a criança deixa de frequentar a creche durante aquele ano civil, para usufruir das

férias em comum consigo.

Nonnae XXXI - CessnçÂo DA pREsrAçÃo oe sERVrços poR FAcro wÃo rrupurÁvEl Ao

PRESTADOR

7. No caso de interrupção do serviço, por iníciativa do responsável legal, o mesmo deve

comunicar por escrito essa intenção à Direção, com, pelo menos, 30 dias de

antecedência. Caso não ocorra tal comunicação, há lugar ao pagamento da

comparticipação familiar referente a esse mês.

2, A instituição reserva-se o direito de suspender ou resolver o contrato sempre que os

clientes, grave ou reiteradamente, violem as regras constantes no presente

regulamento, de forma muito particular, quando ponham em causa ou prejudiquem a

boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação

dos mesmos, o são relacionamento com terceiros e a imagem da lnstituição. A decisão

de suspender ou resolver o contrato é da competência da Direção da lnstituição.

Nonnnn XXXII- Lrvno DE REcLAMAçÕES

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento possui livro de reclamações que

poderá ser solicitado junto da receção da lnstituição, sempre que desejado.

CAPíTULO Vil - DTSPOSTçÕES FTNATS

Nonnnn XXX!ll - ArrsnaçôEs Ao pRESENTE REGULAMENTo

1. O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no

funcionamento da creche, resultantes da avaliação geral dos serviços prestados, tendo

como objetivo principala sua melhoria;

2. Quaisquer alterações ao presente regulamento são comunicadas ao cliente ou ao seu

representante legal, com a ãntecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua

REGULAMENTo INTERNo
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entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que estes assiste, em caso

de discordância dessas alterações;

Caso os encarregados de educação não concordem com as mesmas e entendam que

essa discordância inviabiliza a frequência do estabelecimento por parte do educando,

poderão, no prazo de trinta dias a contar daquele em que lhes tenham sido

comunicadas essas alterações, fazer cessar a prestação de serviços, sem que daí lhes

advenha qualquer penalização;

O presente regulamento mantém-se em vigor, enquanto não for alterado pela Direçâo

da lnstituição.

Nonrua XXXIV- lrurrenRçÃo or t.acuNAs
Em caso de lacunas, as mesmas serão supridas pela Direção da lnstituição, tendo em conta a

legislação em vigor sobre a matéria.

Nonue XXXV - DtsnosrçÕrs ConnplEMENrAREs

A Direção reserva-se o direito de encerrar esta resposta social, em situações que ponham em

causa o seu normal funcionamento nomeadamente, situações que façam ameaçar a saúde

pública, obras, outros.

NoRwTR XXXVI- Erurnnon EM VrGoR

0 presente Regulamento foi aprovado em Reunião de Direção a 28 de janeiro de 2020, devendo

entrarem vigor logo que decorra o prazo legalmente fixado (30 dias úteis) desde a comunicação

do mesmo no Centro Distrital da segurança Social de Faro, em 17 de março de 2020.

3.

REGULAMENTO INTERNO

4.

A Direção .-)
+JF*;>-A

{.o^,*
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CnrÉmos or SemçÃo

ANEXO 1

REouleuEruro INTERNo

Critério Descrição Pontuação

Ausência ou
indisponibilidade
da família em

assegurar os
cuidados
necessários

Tipo de apoio familiar:

Responsáveis parentais que compõem o agregado da

criança trabalham ou frequentam formação
profissíonal a tempo inteiro.

31%

Situação
económico-
financeira
precária

Pontuação de acordo com os escalões de rendimentos
do agregado

<30%do RMMG -70%

>3O%o í5Oo/o do RMMG - 7%

>50% 37Ao/o do RMMG - 5%

>70%s1A0%-3%

>1AA%s150% do RMMG - 1%

>750% do RMMG - 0%

Criança com
proximidade de
residência

Naturais/residentes na Tôr 'J.4%

Naturais/ residentes na união de freguesias Benafim,
Tôr, Querença

72%

Naturais/ residentes nas freguesias de Loulé limítrofes à
uníão de freguesias (Alte, Salir, Boliqueime, S.

Sebastião, S. Clemente)

10%

Naturais / Residentes no Concelho de Loulé 8%

Crianças cuios os
pais são sócios da
Associação Social

e Cultural da Tôr
(com cotas
regularizadas)

Antiguidade de

associado

Desde 1991 LO%

Entre 1992 e 1996 8%

Entre 1997 e2OO2 7%

Entre 2003 e2O12 6%

Entre 2012 e 2016 5%

Há mais de 2 meses 4%

Crianças cujo os
pais tenham
realizado

Duração de

trabalho
voluntário

Membro pertencente aos corpos
sociais desde a existência da

associação

8%
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do Tôr

trabalho
voluntário para a

Associação Social

e Cultural da Tôr

exercido nos

corpos sociais

Membro pertencente aos corpos
sociais durante 20 anos

7%

Membro pertencente aos corpos

sociais durante 15 anos

6%

r)
Árn

,/,

Membro pertencente aos corpos

sociais durante 10 anos

5%

Membro pertencente aos corpos
sociais durante 5 anos

4%

Membro pertencente aos corpos
sociais durante 4 anos

3%

Membro pertencente aos corpos
sociais por 3 anos ou menos

2%

Em caso de empate, é atribuído mais um ponto a quem foi por mais tempo
membro da Direção em detrimento da Assembleia e do Conselho Fiscal, e a

quem foi por mais tempo membro da Assembleia em detrimento do

Conselho Fiscal.

Ter um familiar a frequentar a resposta social 9%

Crianças filhos/netos de colaboradores da instituição ou dos atuais
membros dos corpos sociais.

9%

Crianças parentes de residentes/naturais da Tôr em linha reta ou colateral,
consanguínea ou por afinidade até ao 2e Brau

9%

ú.
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ANEXO 2

PnrçÁnro Cnrcxr

REGULAMENTO IruTTRruO

M'6#,

wlnscrição 25,00 €

Renovação da matrícula 25,00€

Seguro Escolar (anual) 8,60€

Atividade extracurricular - Música 10,00€
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