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Regulamento Interno do Centro de Convívio 
“Encontro de Saberes”

Capítulo I
Enquadramento e Objectivos

Artigo 1º
Enquadramento Geral

O  Centro  Paroquial  de  Bem  Estar  Social  de  Almeirim  é  uma  Instituição  Particular  de
Solidariedade Social que tem por objectivo principal prestar serviços à comunidade e à família,
procurando enquadrar  as  sua linhas  de acção no projecto  Vida Plena,  o  qual  pretende  o
desenvolvimento de respostas, sociais e humano-cristãs, promotoras de qualidade de vida e
bem-estar desde a infância aos idosos, com sede em Almeirim, na Rua Campo da Bola 17,2080-
008 Almeirim, Tel. 243 592 316 Fax. 243 579 039, email: vplena@gmail.com.

Artigo 2º
Enquadramento Específico

Para a realização do enunciado objectivo, o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim
dispõe  de  um  Centro  de  Convívio  para  Seniores,  enquadrado  no  projecto  “Encontro  de
Saberes”, a que sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, o presente regulamento de uso
e funcionamento se reporta.

Artigo 3º
                                                                    Legislação Aplicável
O Centro de Convívio rege-se pela seguinte legislação:

a) Decreto-Lei n.º172-A/ 2014, de 14 de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
b) Decreto-Lei  n.º  33/2014,  de  4  de  Março –  Define o regime jurídico  de instalação,

funcionamento  e  fiscalização  dos  estabelecimentos  de  apoio  social  geridos  por
entidades privadas, estabelecendo o respectivo regime contraordenacional;

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

d) Protocolo de Cooperação em vigor;
e) Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC;
f) Contrato Colectivo de Trabalho para as IPSS.

                                                                              Artigo 4.º
    Instalações

1. O Centro de Convívio para Seniores funciona na Rua das Cancelas,15 C, 2080-084 
Almeirim, sendo composta pelos seguintes espaços:
a)Entrada com sala de convívio e café;
b)Duas salas para actividades, uma no rés-do-chão e outra no 1.º piso;
c)Instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada;
d)Instalações sanitárias para funcionários e monitores voluntários;
e)Sala de arrumos. 

       2. Para a realização de algumas actividades, o Centro de Convívio utiliza as instalações de:
a) Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval (cedida pela Câmara Municipal de

Almeirim);
b) Pavilhão  Gimnodesportivo  de  Almeirim  (cedido  pela  Câmara  Municipal  de

Almeirim);
c) Piscinas Municipais de Almeirim (cedido pela Câmara Municipal de Almeirim);
d) Outras instalações cedidas para o efeito.
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                                                                              Artigo 5.º
Destinatários

O Centro de Convívio recebe seniores de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 50
anos, procurando proporcionar-lhes um são ambiente de convívio e de participação, gerador
de bem-estar pessoal e social.
                                                                            Artigo 6.º

    Objectivos
1.Os serviços prestados e as actividades desenvolvidas pelo Centro de Convívio  têm como
objectivos gerais:
a)Garantir o bem-estar, a qualidade de vida e a segurança dos utentes;
b)Promover a ocupação do tempo livre e a inclusão social da comunidade sénior.
2.O projecto “Encontro de Saberes”, que orienta a acção do Centro de Convívio, preconiza os
seguintes objectivos específicos:
a)Ocupar o tempo livre dos seniores com actividades socialmente úteis, de recreação e lazer;
b)Planificar acções de enriquecimento pessoal e cultural para seniores;
c)Promover a auto-estima da população sénior;
d)Combater o isolamento da população sénior;
e) Oferecer aos utentes um espaço de vida socialmente organizado e adaptado à sua idade;
f)Proporcionar aos utentes a frequência de espaços de convívio, onde os seus conhecimentos
possam ser divulgados, valorizados e ampliados;
g)Dinamizar actividades para e com os utentes,  procurando, se possível, a sua intervenção
activa na planificação das mesmas;
h)Promover  espaços  de  encontro  na  comunidade,  de  modo  a  estabelecer  troca  de
experiências, convívio e solidariedade humana, social e cristã;
i) Fomentar e apoiar o voluntariado social;
j) Desenvolver acções de formação social, pessoal e profissional para toda a comunidade;
l)Criar condições que permitam preservar a sociabilidade e incentivar a relação intergeracional.

     Capítulo II
       Artigo 7º

                                                                              Serviços
1. O Centro de Convívio procura criar,  organizar e dinamizar  actividades culturais,  de

aprendizagem e de troca e partilha de Saber, em torno de um tema de estudo definido
anualmente.

2. Os temas propostos anualmente serão trabalhados em várias áreas, as quais poderão
ser  alteradas consoante a disponibilidade dos monitores  voluntários,  por  exemplo:
Informática  (níveis  I,  II,  e  III);  Culinária  Solidária;  Yoga;  Arraiolos,  Crochet,  Tricot  e
Bordados;  Saúde;  Cidadania  e  Desenvolvimento;  Atelier  de  Costura;  Shiatsu  e
Auriculopunctura;  Hidroginástica;  Cultura  Geral;  Aikido  e  Tai  Chi  Chuan;  Artes
Decorativas e Caminhadas .

3. O Centro de Convívio pode ainda proporcionar:
              a) Colóquios e Workshops;
              b) Passeios e viagens culturais;
              c) Todas as actividades sócio-culturais que os utentes desejarem, e que não colidam
              com os princípios e valores da Instituição.

4. As  actividades  definidas  nas  alíneas  b)  e  c)  não  estão  incluídas  no  valor  da
mensalidade.                                                                        

                                                                                Capítulo III
                                                                                 Admissão

            Artigo 8º
                                                                      Condições de admissão
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1.O Centro de Convívio admite pessoas com idade igual ou superior a 50 anos que careçam
deste tipo específico de resposta social, para ocupação do seu tempo livre, socialização, troca
e alargamento de saberes e experiências.
2.Excepcionalmente e sempre que as  circunstâncias  tal  aconselhem,  o  Centro  de Convívio
pode admitir pessoas com idade inferior à estabelecida no número anterior.
3.Para  o  ingresso  no  Centro  de  Convívio,  os  candidatos  devem  possuir  robustez  física  e
psíquica adequada à realização das actividades.
4.É factor determinante de admissão, que exista concordância do candidato com os princípios,
   valores e normas regulamentares da Instituição.
5.Preenchimento da ficha de Inscrição, do contrato de prestação de serviços e declaração que
ateste o mencionado em 4.
6. A inscrição é renovável anualmente durante o mês de Junho, caso contrário, considera-se
que o utente não pretende continuar a frequentar a Instituição, no ano lectivo seguinte.

      Artigo 9º
   Condições de preferência

São condições de preferência na admissão:
1º - A vulnerabilidade económico-social;
2º-  A  inexistência  de  apoio  familiar,  designadamente  quando  motivado  por
desajustamento irreconciliável;
3º - A naturalidade ou residência no Concelho de Almeirim;
4º - A antiguidade do pedido de admissão;
5º - A prioridade de cada situação será encontrada pelo conjunto do qual resulta a  
situação real do sénior.

      Artigo 10º
Pedido de admissão

1. O pedido de inscrição será subscrito pela pessoa candidata, devendo ser apresentado
nos serviços administrativos do Centro Paroquial  de Bem Estar  Social  de Almeirim,
para efeitos de registo cronológico.

2. O pedido de admissão será efectuado junto da Directora Técnica, onde poderá ser
efectuada uma entrevista ao sénior, mediante marcação de data e hora.

3. Para ser considerada a inscrição, no prazo de 8 dias, devem ser entregues e anexados
ao processo os seguintes documentos:

a) Uma fotografia;
b)Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
c)Fotocópia  do  Cartão  de  Beneficiário  da  Segurança  Social  e  do
Serviço Nacional de Saúde e, ainda, do Cartão de Identificação Fiscal;

       d)Certificado médico de que o candidato é possuidor de  robustez  
        física e psíquica adequada à realização das actividades;  

e)Declaração do utente em como aceita todos os princípios, valores e
normas regulamentares da Instituição;
f)Declaração do utente em como autoriza a informatização dos dados
pessoais,  para  efeitos  da  elaboração  do  Processo  Individual  do
Utente.

    4. O não preenchimento destes critérios nos prazos estabelecidos, resulta no arquivamento  
         do processo.
    5.Após o registo de admissão, será organizado um processo individual para cada utente,   
       cujos dados são confidenciais e de acesso restrito.

            Artigo 11º 
                                                                                    Decisão
1.A decisão de admissão dos utentes do Centro de Convívio é da competência da Direcção do
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim, sob proposta da Directora Técnica que, para
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o  efeito,  terá  como  referência  o  número  máximo  de  utentes  estabelecido  no  Acordo  de
Cooperação entre a Instituição e o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém.

           

         Artigo 12º 
                                                           Processo Individual Administrativo  e Social
1.Cada utente deve ter um Processo Individual composto por um Processo Administrativo, do
qual devem constar a sua identificação, nomeadamente o nome, sexo, data de nascimento,
endereço e contacto telefónico, estado civil e nacionalidade, bem como toda a documentação
referida no artigo 10º.
2. Do processo administrativo devem constar a data de entrada e de saída e o motivo desta,
bem como se o utente esteve ausente temporariamente, em que período e qual o motivo.
3. Sempre que o utente esteja ausente temporariamente por um período superior a um mês,
deverá comunicar, junto dos serviços administrativos, se há intenção de continuidade com a
inscrição.
4.  Sempre  que  não  houver  lugar  à  continuidade  de  inscrição,  deverá  a  desistência  ser
formalizada por escrito, em documento próprio, nos serviços administrativos.
5. Do processo administrativo devem constar igualmente a comparticipação mensal de cada
utente, bem como outras informações de interesse.
6. Outra componente do Processo Individual é o Processo Social, onde constarão elementos de
acesso restrito  no que reporta ao Plano de Desenvolvimento Individual,  bem como outros
registos de interesse.
                                                                                Capítulo IV 

Comparticipação Mensal e Receitas
           Artigo 13º 

                                                                     Comparticipação Mensal
1. No acto da inscrição, o candidato deverá pagar um montante cujo valor será estabelecido
anualmente pela Direcção da instituição. 
2.  O  Valor  correspondente  à  comparticipação  mensal  será  actualizado  anualmente  pela
Direcção, no início de cada ano lectivo.
3.A mensalidade deverá ser paga a partir do dia 15 de cada mês, nos serviços administrativos.
4. Caso se verifiquem ausências de pagamento, superiores a 60 dias, a Instituição poderá vir a
suspender a permanência do utente, até regularização das mensalidades.
5. Na situação verificada em 4, será realizada uma análise individual do caso pela Directora
Técnica, antes da suspensão da frequência do utente.
6. Sempre que o utente se ausente temporariamente, por período igual ou superior a 30 dias,
com  pré-aviso  nos  serviços  administrativos,  haverá  lugar  a  redução  de  25%  do  valor  da
comparticipação mensal. 

           Artigo 14º 
                                                                                    Receitas
São receitas do Centro de Convívio:
                                            a) As mensalidades dos utentes;

  b) A comparticipação de entidades públicas;
  c) Os donativos;
  d) A venda de serviços ou produtos;
  e) Os patrocínios.

                                                                               Capítulo V 
                                                                   Recursos Humanos e Horários

         Artigo 15º 
                                                                         Recursos Humanos
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1. A Directora  Técnica  responde  directamente perante  a  Direcção  da Instituição,  e  é
responsável  pela  coordenação  geral  e  supervisão  da  programação  pedagógica  do
Centro de Convívio.

2. A  Directora  Técnica  deve  supervisionar  e  analisar  as  actividades  planificadas  pela
Coordenação do Centro de Convívio.

3. A Directora Técnica  deve analisar e supervisionar a realização de eventos.
4. De acordo com a Direcção, se necessário, será a Directora Técnica que representa o

Centro de Convívio.
5. A  Coordenação  do  Centro  de  Convívio  deve  elaborar  a  planificação  de  todas  as

actividades da valência,  bem como o relatório  mensal  de  execução das  mesmas e
entregar esses documentos à Directora Técnica.

6. A  Coordenação  do  Centro  de  Convívio  deverá  elaborar  um  relatório  no  final  da
dinamização de cada actividade.

7. O Centro de Convívio conta com a participação de Monitores e outros Colaboradores
voluntários, ao abrigo da Lei nº 71/98 de 3 de Novembro.

     
         Artigo 16º 

                                                                 Horário de Funcionamento
1. A valência Centro de Convívio funciona de Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 18h00.
2. As  outras  actividades  podem funcionar  durante  toda a  semana e  todo o ano,  em

horário a combinar com os utentes.
3. O Centro de Convívio funciona durante todo o ano, com  interrupção no Natal e  na

Páscoa.
4. O Período Lectivo inicia-se em Setembro e termina no final de Agosto.

                                                                              Capítulo VI
    Direitos e Deveres dos Utentes

        Artigo 17º 
                                                                     Direitos dos Utentes

1. Conhecer o Regulamento Interno do Centro de Convívio.
2. Participar e abandonar o Centro de Convívio por vontade própria.
3. Participar activamente nas actividades do Centro de Convívio.
4. Direito à Individualidade e à confidencialidade.
5. Direito a promover actividades, após aprovação e conhecimento da Directora Técnica.
6. Direito a reclamar ou dar sugestões sobre os serviços prestados.

       Artigo 18º 
                                                                  Deveres dos Utentes

1. Respeitar o cumprimento dos princípios e valores Institucionais.
2. Manter um bom relacionamento com os outros  utentes,  professores,  funcionários,

Directora Técnica e Direcção da Instituição.
3. Zelar pelo equipamento e instalações da Instituição.
4. Pagar atempadamente as mensalidades e seguro escolar.
5. Participar  activamente  nas  actividades  do  Centro  de  Convívio,  segundo  os  seus

interesses e necessidades.
6. Cumprir o Regulamento Interno da valência Centro de Convívio.
7. Zelar pelo bom nome e imagem da Instituição.

     8. Proceder à assinatura de documentos de registo de assiduidade, os quais são obrigatórios
          para atestar a frequência na resposta social junto das entidades públicas que apoiam a  
          Instituição.

                                              Capítulo VII
                                                Artigo 19º
                              Direitos e Deveres da Instituição

 1. São direitos da Instituição:
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                   a) Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente, o seu direito de
                       livre actuação e a sua plena capacidade contratual;
                   b)À  corresponsabilização solidária do Estado nos domínios da comparticipação 
                       financeira e do apoio técnico;
                   c)Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade 
                      das declarações prestadas pelo utente e/ou familiares no acto de admissão;
                   d)Fazer cumprir com o que foi acordado no acto de admissão, de forma a respeitar e
                      dar continuidade ao bom funcionamento do serviço;
                   e)Ao direito de suspender este serviço, sempre que os utentes, 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,
                     ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem da própria Instituição;

2.São deveres da Instituição:
a) Respeito pela individualidade dos utentes, proporcionando o acompanhamento adequado a
cada um e a cada circunstância;
b)Criar  e  manter  as  condições necessárias  ao normal  desenvolvimento da resposta  social,
designadamente  quanto  ao  recrutamento  dos  profissionais  com  formação  e  qualificações
adequadas;
c)Promover  uma gestão  que  alie  a  sustentabilidade  financeira  com a  qualidade  global  da
resposta social;
d)Colaborar  com  os  serviços  da  Segurança  Social,  assim  como  com  a  rede  de  parcerias
adequada ao desenvolvimento da resposta social;
e)Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
f) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação
dos utentes;
g)Manter os processos dos utentes actualizados;
h)Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos utentes.

Capítulo VIII
                                                     Disposições Finais

Artigo 20º
                               Casos Omissos e Execução de Normas

1. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Direcção do Centro Paroquial de
Bem Estar Social de Almeirim.

2. Compete  à  Direcção  do  Centro  Paroquial  de  Bem  Estar  Social  de  Almeirim  emitir
directivas  e  instruções  que  se  mostrem  necessárias  à  execução  das  normas  do
presente regulamento.          
                                                       Artigo 21º
                                Livro de Registo de Ocorrências

Este serviço dispõe de Livro de Registo de Ocorrências, que servirá de suporte para quaisquer
incidentes ou ocorrências que surjam no funcionamento desta resposta social.
                                                                    Artigo 22º
                                                          Livro de Reclamações
Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui Livro de Reclamações, que poderá ser
solicitado pelo utente e/ou familiar junto da Direcção Técnica .
                                                                        Artigo 23º

                                 Alterações ao Presente Regulamento
1.O presente regulamento será revisto sempre que se verifiquem alterações no funcionamento
do Centro de Convívio,  resultantes da avaliação geral  dos serviços  prestados,  tendo como
objectivo principal a sua melhoria.
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2.Quaisquer  alterações  ao  presente  Regulamento  serão  comunicadas  ao  utente  ou  seu
representante legal, com antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada
em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste, em caso de discordância
dessas alterações.
3. Será entregue uma cópia do Regulamento Interno ao utente, familiar ou representante legal
no acto de celebração do contrato de prestação de serviços.

Artigo 24.º
        Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra  em vigor  na  data  da  sua assinatura,  revogando o anterior
Regulamento da resposta social. É aplicável a todos os utentes que frequentam ou venham a
frequentar o Centro de Convívio para Seniores.

Almeirim, 27 de Abril de 2015

  A Direcção da Instituição
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