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Anexo 1- Critérios de seleção atividades de interrupção lectiva
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Ausência ou

indisponibilidade da

família êm

essegurar os

cuidados

necessários - 29Yo

Tipo de apoio familiar
{

Descrição

Sem apoio
r

A criança não tem apoio de familiares -\
29o/o

Periodico A criança tem apoio familiar, no máximo,
quatro vezes por semana - 18o/o

Diário e insuficiente A criança tem apoio diário mas que não
satisfaz na totalidade as suas
necessidades, carecendo de apoio de
terceiros - 12o/o

Diário e suficiente A criança tem apoio familiar diário que
satisfaz na totalidade as suas
necessidades - 0%

Situação

económico-

financeira precária -

10o/o Recursos Económicos

Até 30% do RMMG* - 10o/o

De 30% a 50o/o do RMMG - 7%

De 51 a70o/o do RMMG - 5%

De71o/o â 100o/o do RMMG - 3%

De 1A1o/o a 150o/o do RMMG - 1%

Mais de 151o/o do RMMG- 0%

Griança com

proximidade de

residência - 12o/o

Naturais/residentes na Tôr - 12o/o

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

- 9o/o

Naturais/ residentes nas freguesias de Loulé limítrofes à união de
freguesias (Alte, Salir, Boliqueime, S. Sebastião, S. Clemente) - 6%

Naturais / Residentes no Concelho de Loulé - 4o/o

Crianças cujo os

pais são sócios da

Antiguidade de
associado

Desde 1991 - 10o/o

Entre 1992 e 1996 - 8%
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Associação Social e

Cultural da Tôr

10o/o

Com quotas
regularizadas

Entre 1997 e 2A03 -7o/o
Í'r

Entre 2004 e 2016 - 60/o
t

Há mais de 2 anos - 5% r

Crianças cujo os

pais tenham

realizado trabalho

voluntário para a

Associação Social e

Cultural da Tôr - 8%

Duração de trabalho
voluntário exercido nos
corpos sociais

Membro pertencente aos corpos sociais
desde a existência da associação - 8%

Membro pertencente aos corpos sociais
durante 2A anos - 7o/o

Membro pertencente aos corpos sociais
durante 15 anos - 6%

Membro pertencente aos corpos sociais
durante 10 anos - 5%

Membro pertencente aos corpos sociais
durante Sanos-4o/o

Membro pertencente aos corpos sociais
durante4anos-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 maís tempo membro da

Assembleia em detrimento do Conselho FÍscal.

Situação encaminhada pelos serviços de segurança social/CPCJIGNR - 8%

Crianças de famílias monoparentais ou famílias numerosas -5%

Ter um familiar a frequentar a resposta social - 6%

Crianças filhos de colaboradores da instituição - 6%

Crianças com tios, primos ou avós residentes na Tôr - 6%

Legenda: "RMMG- retribuição mínima mensal garantida
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Aruexo 2- Critérios de seleção atividades para a 3a idade

Critérios de Seleção

Ausência ou indisponibilidade da Família
em assegurar cuidados básicos- 17%

Sem apoio - O cliente não tem apoio de familiares

Periódico - O cliente tem apoio familiar,
máximo, quatro vezes por semana - 15o/o

Diário e insuficiente - O cliente tem apoio diário
mas que não satisfaz na totalidade as sues
necessidades, carecendo de apoio de terceiros -
13%

Diário e suficiente - O cliente tem apoio familiar
diário que satisfaz na totalidade as suas
necessidades - 0%

Grau de Dependência - 14o/o

14 o/o- Totalmente Dependente (2o grau)

13 a/o - Muito Dependente (íograu)

ldade do Cliente - 13o/o

13 o/o + 80 anos

12o/o- 66 aos 80 anos

11 o/o- Até aos 65 anos

Proximidade entre a resídência do cliente e
a lnstituição - 12o/o

Naturais/residentes na Tôr - 12o/o

Naturais/ residentes na união de freguesias

Naturais/ residentes nas freguesias de Loulé
limítrofes à uniáo de freguesias (Alte, Salir,

Naturais / Residentes no Concelho de Loulé - 6%

Recursos Económicos - 9%

Até 30% do RMMG - 9%

De 30% a 50o/o do RMMG - 7%

De 51 aTOo/o do RMMG - 5%

De71oÁ a 100% do RMMG - 3%

De 101o/o a 150% do RMMG - 1%

Mais de 151o/o do RMMG - 0%

Risco de lsolamento Social- 9%
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Legenda: RMMG- retribuição mínima mensal garantida

ldosos sócios da Associação Social
Cultural da Tôr - 9%

Com quotas regularizadas

Desde 1991 - 9o/o

HEntre 1992e 1996-8%

Entre 1997 e 2003 -7o/o f\

Entre 2004 e 2016 - 60/o

Há mais de 2 anos - 5%

Ter realizado trabalho voluntário para
Associação Social e Cultural da Tôr - 8%

Em caso de empate, é atribuído mais um ponto

Membro pertencente aos corpos sociais desde a
existência da associação - 8%
Membro pertencente aos corpos sociais durante
20 anos -7o/o
Membro pertencente aos corpos sociais durante
15 anos - 6%
Membro pertencente aos corpos sociais durante
10 anos - 5%
Membro pertencente aos corpos sociais durante
5 anos - 4%

v PUI ryu EYau
em detrimento da Assembleia e do Conselho
Fiscal, e a quem foi por mais tempo membro da
Assembleia em detrimento do Conselho Fiscal.

Membro pertencente aos corpos sociais durante
4anos - 3%
Membro pertencente aos corpos sociais por 3
anos ou menos - 2%

Elementos do agregado familiar do cliente a
frequentar o estabelecimento- 4%

4o/o

ldosos pais/sogros de colaboradores da
instituicão-3%

3%

ldosos com filhos, netos ou irmãos
residentes naTôr -2o/o

2o/o

100
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GALÃO

MEIA DE LEITE

COPO DE LEITE

CARIOCA DE

COPO DE LEITE COM CHOCOLATE

cHA (1 PESSOA)

BULE PEQUENO

CHA BULE GRANDE

BOLOS DTVERSOS

PAO COM MANTEIGA

SANDES DE QUEIJO OU FIAMBRE

SANDES DE PAO QUEIJO OU FIAMBRE

SANDES MISTA

SANDES DE PAO MISTA

0,65€

MEIA TORRADA 4,45€, 0,55€

TORRADA DE PÃO

MEIA TORRADA DE PAO

TOSTA MISTA PÃO DE FORMA

TOSTA PAO DE FORMA QUEIJO OU FIAMBRE

TOSTA MISTA DE PAO

TOSTA PAO FIAMBRE OU QUEIJO

MAIONE SE/KETCHUPIIVIOS TARDA

CROISSANT CHOCOLATE

Tôr, 28 de janeiro de 2A20
A Direção

Os preços incluem IVA às taxas em vigor

GAROTO

TORRADA
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Os preços incluem IVA às taxas em vigor

PRODUTO NÃo sócros
AGUA SEM GAS 0,33L

GUA SEM GAS 1,50L

GUA COM GAS CASTELO

AGUA DAS PEDRAS

0,70€-1,00€ 0,85€-1,55€

VINHO DO PORTO 0,65€-1,05€

0,75€,-1,05€ 0,85-1,55€

0,65€-1,00€ 0,85€-1,55€

0,95€-1,15€ 1,05€,-I,75€

0,75€,-1,25€

GARRAFA VINHO PEQUENA

GARRAFA VINHO GRANDE

COPO DE VINHO

Tôr,28 de janeiro de2020

lDir"çao,,

#?L
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o Os preços incluem IVA às taxas em vigor

Tôr,28 de janeiro de2020

dDireçao
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REFEIÇÃO NÃo sócros

PRATO

0,10 €

0,80 €

Menu (Sopa, prato, pão e fruta)

sÓcros

SOPA l,2a c L,40 e

4€ 4.50 e

PAO 4,20 €,

FRUTA 0,60 € 0,80 €

DOCE 0,95 €

6.00€ 6.50€
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Os preços incluem IVA à taxa de 23Yo

Tôr, 28 de janeiro de 2020

Fotocópias sÓcros NÃo socroõ
A4 0.08€ 0.1 0€

A3 0.1 5€ 0.20c

A4 cores 0.20 0.25€,

A3 cores 0.2s 0.30€
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Os preços incluem IVA à taxade23%a

Tôr, 28 de janeiro de 2020

NÃO SOCIOS

Ginástica de Manutenção

Yoga

Atividades

Pilates
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Batas para crianças | 22€

Os preços incluem IVA à taxade23Yo

/\ /..
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Tôr,28 de janeiro de202A

fDirrçao ,.,
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Regras de execução
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Arividades para _ "W fArtieol T qep
Definições

As Atividades para a 3a ldade, são atividades desenvolvida no âmbito do Centro $rg"+
Comunitário e prevista em Regulamento lnterno do Centro Comunitário da Tôr, na Ii çL"/ü

Norma lV - Serviços prestados e Atividades Desenvolvidas, com Atividades paru a -r, L-
3a ldade que visam dar resposta às necessidades da população idosa. f,

Artigo 2

Objeto

As Atividades para a 3a ldade visam proporcionar aos idosos a ocupação dos seus

tempos livres com o desenvolvimento de diversas atividades, em ambiente seguro e

vigilante.

Artigo 3

Natureza das Atividades

1. Nas Atividades para a 3a ldade os utentes/clientes participam em atividades nas

seguintes áreas:

a) Arte e cultura;

b) Ambiente;

c) Cidadania;

d) Estimulação cognitiva;

e) Lazer;

f) Atividade física;

g) Outras de reconhecimento social, auto-estima e relaçÕes interpessoais.

2. As atividades decorrem nas instalaçÕes da ASCT.

Artigo 4

Destinatários

Podem participar nas Atividades paru a 3a ldade clientes da Uníão de freguesias de

Querença, Tôr e Benafim e freguesias limítrofes.
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Atividades para 3" Idafâl 
fo*''o'- 1 
WPCapacidade

1. Mínimo 5 e máximo 15 idosos. $. .
2. Caso existam várias inscrições da comunidade e que estas excedam os 15 ?9,-*(""
idosos, o número de vagas pode ser aumentado até 20. 

Iú"\r-f\
Artigo 6 ' \

Horário

Atividades pa'a a Terceira ldade estende-se de Segunda a Sexta - Feira, de acordo

com o horário dos ateliers entre as th00 e as 18h00

Artigo 7

Candidaturas

Os clientes interessados deverão efetuar as candidaturas, nas instalaçôes do Centro

Comunitário da ASCT, com o preenchimento de uma ficha de inscrição.

Artigo 8

Critérios de admissão

São critérios de prioridade na seleção dos clientes:

a) Ausêncía ou indisponibilidade da Família em assegurar cuidados básicos-
174/o

b) Grau de Dependência - 14o/o

c) ldade do Cliente - 13%

d) Proximidade entre a residência do cliente e a lnstituição - 12o/o

e) Recursos Económicos - 9%

0 Risco de lsolamento Social - 9Yo

g) ldosos sócios da Associação Social e Cultural da Tôr - 9o/o

h) Ter realizado trabalho voluntário para a Associação Social e Cultural da
Tôr - 8%

i) Elementos do agregado familiar do cliente a frequentar o estabelecimento-
4o/o

j) ldosos pais/sogros de colaboradores da instituição-3o/o

k) ldosos com filhos, netos ou irmâos residentes na Tôr - 2o/o

Para mais informações consulte anexo 1.
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Artigo 9

o agregado familiar,
posicionado num dos

de acordo com o rendimento per
seguintes escalões indexados à

TABELA DE COMPARTICIPAçÕESl Preçário de mensalidade

W*r
1. A tabela de comparticipaçÕes familiares foi calculada(o) de acordo com 

^ Í15.-Íü,
legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada(o) em local bem visível. -)i-t a

rvl
2. Para determinação da comparticipação familiar pela utilização do serviço de t \

atividades para a 3a idade,

capíta mensal apurado, é
RMMG,

Escalões 1o 20 3o 40 5o 6o

RMMG <= 30%
> 30o/o

<= 50%

>50o/o

<= 70o/o

>700Á

< =100%

> lOoo/o

< =150o/o
< 150o/o

Valor 1 35€ 140€ 145€ 1 50€ 1 55€ 160€

3. O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela instituição e tem

em conta o posicionamento nos escalÕes anteriormente apresentados.

Artigo 10

Pagamentos

1 - O valor a pagar não inclui o valor do seguro anual, inclui o almoço e lanche. Este

pagamento deverá ser efetuado aquando da admissão, no Centro Comunitário da

Tôr.

2 - A tabela com o preçário está afixada em local visível, nas instalações do Centro

Comunitário.

Atividades para 3' ldade



Artigo 11

Direitos e Deveres da !nstituição

Para além dos direitos e deveres constantes no Regulamento interno do Centro 
^W;VComunitário acresce ainda: Í(,%dí>

Constituem direitos da ASCT:

a) A alteração das atividades planeadas pelos diversos fatores;

b) A escolha da ementa dos inscritos;

c) A liberdade na escolha dos materiais utilizados e na calendarização das

atividades;

d) A imputação do prémio do seguro aos encarregados de educação.

Constituem deveres da ASCT:

a) Divulgação do programa de atívidades junto dos interessados;

b) O fornecimento dos formulários previstos;

c) A organização e planeamento das atividades a realizar nos períodos

determinados;

d) A prestação das informações relativas ao programa que lhe sejam solicitadas;

e) O esclarecimento e decisão sobre eventuais omissões do presente

documento;

0 Fornecimento dos materiais necessários à realização das atividades;

g) Fornecimento aos inscritos e monitores de elementos identificativos;

h) Fornecimento da alimentação relativa ao período do almoço e lanche da

tarde;

i) Compete à instituíção celebrar o contrato de seguro obrigatório para cada

utente.

Artigo 12

Direitos e Deveres dos lnscritos

Para além dos direitos e deveres constantes no Regulamento interno do Centro

Comunitário acresce ainda:

a) lgualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade,

idade, sexo ou condição social;

b) A utilização dos materiais e recursos disponíveis à realização das atividades;

Centro Comunitório
Associoçõo Sociol e Culturot do lôr

Atividades para r',.".tflfi
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Atividades para 3' ldade '#Jo

hnc) Usufruírem de espaços limpos e cuidados;

d) Usufruírem de alimentação nos períodos do almoço e lanche;

e) Usufruírem de seguro de acidente pessoal;

a) Assiduidade e pontualidade;

b) O cumprimento dos horários e orientações definidas pelos animadores e

auxiliares;

c) A aceitação das condiçÕes definidas.

Artigo 13

Disposições finais

1. Nos termos da legislação em vigor o Centro Comunitário possui livro de

reclamações que poderá ser solicitado na receção do mesmo, sempre que desejado.

2. As presentes normas serão revistas, sempre que se verífiquem alteraçÕes no

funcionamento das Atividades para a 3a, resultantes da avaliação geral dos serviços

prestados, tendo como objetivo principal a sua melhoria.

3. O presente documento não dispensa a consulta do Regulamento Interno do

Centro Comunitário da Tôr, em caso de omissÕes.

Tôr, 28 de janeiro de 2020

(,n-q4

A Direção
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no âmbito do Centro Comunitário e prevista em Regulamento lnterno do Centro '\Sd"-,i
í+'

Comunitário da Tôr, na Norma lV - Serviços prestados e Atividades Desenvolvidas, f l*t'f
estas atividades visam dar resposta às necessidades das famílias durante os-\C['/
períodos de interrupção letiva. 1 \

Artigo 2

Objeto

As Férias Divertidas visam proporcionar às crianças a ocupação dos seus tempos

livres com o desenvolvimento de diversas atividades, em ambiente seguro e

vigilante.

Artigo 3

Natureza das Atividades

1. Nas Férias Divertidas as crianças são ocupadas em atividades nas seguintes

áreas:

a) Arte e cultura;

b) Ambiente;

c) Cidadania;

d) Lazer;

e) Outras de reconhecimento social.

2. As atividades decorrem em ambas as instalações da ASCT.

Artigo 4

Destinatários

Podem participar nas Férias Divertidas crianças/filhos dos funcionários da ASCT, e

crianças da comunidade que frequentem o Jardim de lnfância ou 10 ciclo do ensino

básico, com idades compreendidas entre os 5 e 10 anos.

Centro Comunitqrio ^L l,
Associoçõo Sociot e Culturol do Tôr t 

!ll4
Atividades de interrupção lectiva Wr?

Artiso 1 lW'"
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Atividades de interrupção techva n

W
2 - Caso existam várias inscrições através da comunidade e que estas excedam as ff ,""1{-
15 crianças, o número de vagas pode ser aumentado até 20.

Artigo 6

Duração

As Férias Divertidas, funcionarão apenas nos períodos das interrupções letivas,

revistas sempre em concordâncía com o calendário escolar vigente.

Artigo 7

Horário

As Férias Divertidas, funcionarão em dias úteis, de Segunda a Sexta-Feira, em

horário afixado.

Artigo 8

Candidaturas

Os encarregados de educação interessados deverão efetuar as candidaturas dos
seus educandos, nas instalações do Centro Comunitário da ASCT, com o

preenchimento de uma ficha de inscrição.

Artigo 9

Gritérios de admissâo

a) Ausência ou indisponibilidade da família em assegurar os cuidados
necessários - 29o/o

b) Criança com proximidade de residência - 12%

c) Situação económíco-fínanceira precária - 10o/o

d) Crianças cujos pais são sócios da Associação Social e Cultural da Tôr - 1A%

e) Crianças cujos pais tenham realizado trabalho voluntário para a Associação
Social e Cultural da Tôr - 8%

0 Situação encaminhada pelos serviços de segurança social/CPCJ/GNR - 8%

g) Crianças de famílias monoparentais ou famílias numerosas -5%

h) Ter um familiar a frequentar a resposta social - 6%

i) Crianças filhos de colaboradores da instituição - 60/o

j) Crianças com tios, primos ou avós residentes na Tôr - 6%

Para mais informações consulte anexo 2.

Centro Comunitório
Associoçõo Sociole Culturot do Tôr

Artigo 5

Capacidade

1 - Mínimo 5 e máximo 15 crianças.

&*-
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Atividades de interrupção tecüiva

1. Para as atividades de interrupção lectiva, para além, das alíneas acima

mencionadas acrescenta-se a alínea a):

a. Crianças que frequentem as escolas na área geográfica do estabelecimento.

AÉigo 10

TABELA DE COMPARTICIPAçÕES/ Preçário de mensalidade

1. A tabela de comparticipações familiares foi calculada(o) de acordo com a
legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada(o) em local bem visível.

2. Para determínação da comparticipação familiar pela utilização do serviço de
atividades de interrupção lectiva, o agregado familiar, de acordo com o rendimento
per capita mensal apurado, é posicionado num dos seguintes escalões indexados à
RMMG.

Escalôes 10 20 3o 40 5o 6o

RMMG
<= 30o/o

> 30o/o

<= 50%

>50o/o

<= 70o/o

>7A%

< =100o/o

> 100o/o

< =150o/o
< 150%

Valor 1 00€ 1 10€ 12É. 130€ 140€. 150€

3. O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela instituição e tem

em conta o posicionamento nos escalões anteriormente apresentados.

4. Caso as crianças não frequentem o mês completo das atividades de interrupção

lectiva, o Encarregado de Educação deve pagar a mensalidade correspondente ao
número de dias em que o seu educando esteve integrado.

Artigo í í
Pagamentos

1 - O valor a pagar inclui o valor do seguro anual e as ajudas de custos para
alimentação, material e pequenas deslocações. Este pagamento deverá ser
efetuado aquando da admissão, no Centro Comunitário da Tôr.

2 - Haverá lugar a uma redução de 10o/o na comparticipação familiar mensal das
atividade de interrupção letiva do cliente se este for filho/filha de um colaborador da
instituição ou dos atuais membros dos corpos sociais ou seja sócio da Associação
Social Cultural Tôr.

3 - A tabela com o preçário está afixada em local visível, nas instalações do Centro
Comunitário
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Atividades de interrupção recrfua 

ffi/Artigo 12 \

Direitos e Deveres da lnstituição l@"r.4-
i a- 'r

Para além dos direitos e deveres constantes no Regulamento interno do Centro f7'7;:-'t L)--

Comunitárioacresceainda: \, *u-
^.À(,-a) A alteração das atividades planeadas pelos diversos fatores; ,' " '.

b) A escolha da ementa dos inscritos;

c) A liberdade na escolha dos materiais utilizados e na calendarização das

atividades;

d) A imputação do prémio do seguro aos encarregados de educação.

Constituem deveres da ASCT:

a) Divulgação do programa de atividades junto dos interessados;

b) O fornecimento dos formulários previstos;

c) A organizaçáo e planeamento das atividades a realizar nos períodos

determinados;

d) A prestação das informações relativas ao programa que lhe sejam solicitadas;

e) O esclarecimento e decisão sobre eventuais omissÕes do presente

documento;

f) Fornecimento dos materiais necessários à realização das atividades;

g) Fornecimento aos inscritos e monitores de elementos identificativos;

h) Fornecimento da alimentação relativa ao período do almoço e lanche da

tarde;

i) Compete à instituição celebrar o contrato de seguro obrigatório para cada

utente.

Artigo í3
Direitos e Deveres dos lnscritos e Encarregados de Educação

Para além do direitos constantes no Regulamento interno do Centro Comunitário

acresce ainda:

a) lgualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade,

idade, sexo ou condição social;

b) A utilização dos materiais e recursos disponíveis à realização das atividades;

c) Usufruírem de espaços limpos e cuidados;
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e) Usufruírem de seguro de acidente pessoal.

Para além dos deveres constantes no Regulamento interno do Centro Comunitário

acresce ainda:

a) Assiduidade e pontualidade;

b) O cumprimento dos horários e orientaçôes definidas pelos animadores e

auxiliares;

c) A aceitação das condiçôes definidas;

d) O não cumprimento injustificado do dever de assiduidade nomeadamente a

ausência injustificada em 3 dias consecutivos ou 5 dias interpolados, conduz

à exclusão do inscrito, dando vaga a outro.

Artigo í4
Disposições finais

1. Nos termos da legislação em vigor o Centro Comunitário possui livro de

reclamações que poderá ser solicitado na receção do mesmo, sempre que desejado.

2. As presentes normas serão revistas, sempre que se verifiquem alterações no

funcionamento das atividade de interrupção lectiva, resultantes da avaliação geral

dos serviços prestados, tendo como objetivo principal a sua melhoria.

3. O presente documento não dispensa a consulta do Regulamento lnterno do

Centro Comunitário da Tôr, em caso de omissôes.

Tôr, 28 de janeiro de 2020
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Centro Comunitário
Associoçõo Sociol e Culturol do Tôr

Serviço de tran

AÉigo 10

Âmbito
A utilização de viaturas da ASCT no transpoúe de pessoas tem de estar inserida nas

actividades de evidente utilidade pública dos fins da Associação.

Artigo 20

Utilizadores
O serviço de transporte de pessoas dirige-se, essencialmente, aos utentes da

Associação, mas pode também abranger as pessoas da comunidade da área de
ação da ASCT.

Artigo 30

Finalidade
A finalidade essencial deste serviço é o transporte de utentes e outras pessoas da

comunidade que tenham de efetuar consultas e, ou, tratamentos, exclusivamente, de

saúde básica. Com decisão caso a caso, poderá ser efetuado o transporte de
pessoas com outra finalidade, desde que esteja inserida nos fins sociais, culturais e

de lazer como refere o artigo 2.o dos Estatutos da Associação.

Artigo 40

Número de Utilizadores por Viagem
Em princípio, a cada viagem, corresponde a um e, a um só utilizador que, em casos

de extrema necessídade, poderá ter um acompanhante para o auxiliar. Também se

considera uma única viagem quando dois ou mais utilizadores têm o mesmo destino

de viagem.

Artigo 50

Contagem dos Kms por Viagem

O número de quilómetros de cada viagem corresponde à soma dos Kms de ida e
volta, desde a sede da Associaçâo até ao destino da viagem.
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Serviço de tr

Artigo 60

lndicações de Hora de Regresso
Existindo o pedido do utilizador para que a viagem de regresso se efetue a uma

determinada hora, haverá lugar ao pagamento de 2 viagens (2 idas e 2 vindas).

Artigo 70

Preçário
O transporte dentro da área da freguesia é de €5,30;
O preço por KM:

1.

2.

3. IVA incluído à taxa em vigor

Tôr, 28 de janeiro 2024

A Direção
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Partilhado Acomoanhamento
Sócios e Utentes th-18h €0.48 €0.32 €6/hora/funcionário
Sócios e Utentes 18h-9h €0,48 €0.32 €8/hora/funcionário
Não Sócios th-18h €0,53 €0.35 €6/hora/funcionário
Não Socios 18h-9h €0,53 €0.35 €8/hora/funcionário
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Centro Comunitqrio
Associoçôo Sociol e Culturol do Tôr

Ajuda Atimentar

2. A quantidade de produtos alimentares atribuída a cada agregado varia de acordo

o número de elementos do mesmo e com a quantidade em stock na instituição,

fornecida pelo Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, com sede em Faro.

Artigo n.o 2

Requerentes, Beneficiários, Técnicos
1. O apoio da Ajuda Alimentar pode ser requerido e atribuído a agregados familiares

carenciados residentes, permanente ou temporário, na freguesia de Tôr.

2. São considerados requerentes carenciados os agregados que apresentem um

rendimentos per capita equivalente ou inferior ao limiar mínimo de carência defínido

pelo lnstituto da Segurança Social (valor de pensão social).

3. São designados por requerentes todos aqueles que preencham ficha/pedido de

atribuiçâo de apoio Alimentar.

4. São designados por beneficiários todos aqueles a quem são atribuídos cabazes

de alimentos e que reúnam o critério de carência económica definido na alínea a) do

ponto 1 deste mesmo artigo.

Artigo n.o 3

Cálculo do Rendimento Per Capita do Agregado
1. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por

vínculo de parentesco, casamento, afinidade, ou outras situações assimiláveis,

desde que vivam em economia comum.

2. O valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da

soma dos rendimentos anualmente auferidos, a qualquer título, por cada um dos

seus elementos.

3. O rendimento per capita é calculado de acordo a legislaçâo em vigor, tendo a

seguinte formula:

R= RF-D
N

sEcçÃo r

Definições

Artigo n.o 1

Cabazes de Alimentos

1. São considerados cabazes de alimentos o conjunto

atribuídos a cada agregado familiar.

de produtos atimentaresÀó'
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Centro Comunitorio
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Sendo:

R = Rendimento "per capita"

RF= Rendimento mensal ilíquido do agregado famíliar

D = Despesas fixas

N = Número de elementos do agregado familiar

4. Por forma a avaliar a situação económica do agregado, o

\
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requerent" 0",ái 
1

disponibilizar ao técnico responsável pelo p§eto as fotocópias dos seguintes

documentos:

a. Comprovativos de Rendimentos:

i. Rendimentos, bens móveis e mobiliários, através de recibos ou da declaração

de IRS;

ii. Pensões;

iii. Prestações complementares e outras, como o subsídio de desemprego;

iv. Subsídio de doenÇa; v. Bolsas de estudo e de formação;

vi. lndemnizações ou prestações mensais de seguradoras;

vii. Pensão de alimentos de progenitor ou do Fundo de Garantia de Alimentos,

b. Comprovativos de despesas:

i Valor mensal da despesa com renda de casa ou prestaçáo mensal à

mensalidade do empréstimo bancário;

ii. Seguros de vida e multiriscos;

iii. Condomínio, em caso de habitação própria;

iv. Despesas mensais com água, luz, gás e telefone;

v. Despesas de saúde (medicamentos e tratamentos);

vi, Despesas mensais regulares com educação, da responsabilidade da família;

vii. Frequência de equipamento socialda infância, idosos ou ama.

c. Poderá ser estabelecido um Iimite máximo das despesas mensais fixas a que se

referem ao ponto 4.b. não podendo esse limite ser inferior ao montante da

retribuição mínima mensal garantida.

A prova de rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de

documentos comprovativos adequados e credíveis, designadamente de natureza

fiscal. Sempre que haja fundada dúvidas sobre a veracidade das declaraçÕes de

rendimento poderão ser feitas diligências complementares que se considerem mais

adequadas ao apuramento das situações, de acordo com os critérios de

razoabilidade.
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sEcçÃo ll

Requisição do apoio de Aiuda Alimentar
Artigo n.ô 4

Apresentação do Pedido

Ajuda "*r4:%

t4üY
$r.í;7»=

1. O pedido do apoio de Ajuda Alimentar é realizado aquando de uma reunião entre,.
o requerente e a técnica responsável pelo projeto, que deve de ser agendadá )r,t(*
previamente na receção do Centro Comunitário da Tôr. ( 

|
2. Os pedidos, mesmo quando apresentados verbalmente, deverão ser reduzidos a I

escrito em ficha denominada Processo do Agregado.

3. O requerente deve-se fazer acompanhar pelos documentos do agregado
solicitados aquando da marcação da reunião, nomeadamente:

a. Documentos de identificação (Bilhete de ldentidade, Assento de

Nascimento, Passaporte) de todos os elementos do agregado;

b. Número de ldentificação da Segurança Social (NISS) de todos os

elementos do agregado;

c. Declaração da Segurança Social se é beneficíário da prestação do

Rendimento Social e lnserçâo e o respetivo extrato de todos os adultos do

agregado;

d. Extrato de remuneraçÕes da Segurança Social de todos os adultos do

agregado.

e. Comprovativos de rendimentos referidos no artigo n.o 3 de todos os

elementos do agregado;

f. Comprovativos de despesas de todos os elementos do agregado referidos

no artigo n.o 3.

Artigo n.o 5
Formulação do Pedido

1. Os técnicos devem colaborar com os requerentes/beneficiários, no sentido de os

ajudar a formular o seu pedido.

2. No Processo do Agregado deverá conter os seguintes dados:

a. Elementos de identificação de todos os elementos do agregado familiar;

b. Situação económica do agregado e respetivos comprovativos;

c. Estado de saúde dos elementos do agregado;

d. CondiçÕes habitacionais do agregado

e. Outras informações.
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Artigo n.o 6

Competência para a Decisão
O apoio Alimentar só será atribuído por decisão do técnico responsável pelo projeto "@er-1'
e aprovação da Direção da instituição h )u-*f»

Artigo n.o 7

Gritérios de Decisão
1. A decisão de atribuição deverá ser fundamentada de modo sucinto e com ba

em dois crítérios:

1.1 Situação de carência económica comprovada através dos documentos

solicitados pelo técnico responsável;

1.2. Disponíbilidade em admitir novos agregados no projeto da Ajuda

Alimentar.

2. O técnico responsável pelo processo do agregado decidirá qual o programa

Alimentar em que o agregado terá acesso;

3. A decisão deverá ser comunicada aos requerentes presencialmente ou

telefonicamente;

4. Sendo comunicada verbalmente, o requerente poderá solicitar uma cópia da

fundamentação da decisão.

5. O pedido poderá ficar pendente se o stock da Ajuda Alimentar não tiver

capacidade de resposta.

Artigo n.o 8

Deveres do agregado beneficiário da Ajuda Alimentar
Todos os agregados familiares têm como deveres:
1. Disponibilizar todos os documentos solicitados pelo técnico necessários à

comprovação da sua situação sócio-económica.

2. O representante deve de comparecer na instituição sempre que solicitado.

3. Colaborarem com a equipa do Banco Alimentar na medida dos seus interesses e

possibilidades.

4. Cumprir o regulamento.

5. Avisar a instituição de qualquer alteração da sua condição socioeconómica.

ô. Pelo menos, um dos elementos do agregado se disponibilizar para a reahzação de

trabalho voluntário necessário à lnstituição.

4
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Ajuda Atimentar

Artigo n.o 9

Cessação do apoio da Ajuda Alimentar t&)"f
1. Quando o agregado familiar faltar ao levantamento do Cabaz de alimentos sem k y*{»
justificação comprovada; 1
2. Demonstração de sinais exteriores de riqueza ou prestação de falsas declaraço"., !r&*
3. Quando a situação do agregado familiar se alterar e deixar de reunir os critérios ' \
de carência económica;

4. Se o representante do agregado não comparecer à atualizaçáo do seu processo;

5. Se o agregado não entregar todos os documentos solicitados pelo técnico que

permitam comprovarlalualizar a situação socioeconómica do mesmo.

6. A atribuição dos géneros do Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve pretende-

se temporária, sendo que terá a duração máxima de três meses, salvo sítuaçôes

excecionais identificadas pela Técnica do Centro Comunitário.

7. Se não cumprir o ponto 6 do artigo anterior.

sEcçAo ilr

Distribuição dos Cabazes de Alimentos ao beneficiário

AÉigo n.o í0
Parcerias da Ajuda Alimentar

Como principais parceiros do apoio alimentar temos o Programa Operacional de

Apoio a Pessoas Mais Carenciada (POAPMC) e o Banco Alimentar Contra a Fome

do Algarve (BACF).

Artigo n.o 11

Programa Comunitário de Aiuda Alimentar a Carenciados
1. A Associação Social e Cultural da Tôr apresenta-se como entidade beneficiária e
mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC) que é gerido pelo lnstituto de Segurança Social.
2. Para a execução deste programa o Banco Alimentar e os colaboradores afetos ao

mesmo baseiam-se no Guião Técnico do PO

APMC elaborado pelo lnstituto da Segurança Social,

Artigo n.o 12

Banco Alimentar Gontra a Fome do Algarve
1. O BACF disponibiliza mensalmente à Associagão Social e Cultural da Tôr um

conjunto de produtos alimentares para a instituição redistribui-los pelos agregados

carenciados beneficiário do projeto Ajuda Alimentar do Centro Comunitário.



I

ff Centro Comunrtono v 
^| { Associoçõo sociol e culturol do Tôr 

Aiuda Atimentar U[rrAjuda A I t

Estes produtos são distribuídos pelos agregados com uma periodicidade mensa S-e'2.

3. A quantidade de alimentos de cada agregado varia de acordo com o seu número

de elementos e da quantidade de alimentos recebida pela instituição.

4. Apos a admissão do agregado familiar no projeto de Apoio Alimentar será
entregue ao beneficiário titular o Cartão de Ajuda Alimentar onde ficaram registados
todas as marcações e levantamentos mensais dos cabazes de alimentos.

Artigo n.o í3
Formalidades da Gompetência do Técnico

1. Aquando da receção de um pedido, o técnico deve:

a. Preencher o Processo do Agregado;

b. lntegrar o beneficiário e seu agregado familiar na distribuição dos cabazes

de alimentos;

c. Não havendo disponibilidade de integração imediata no apoio Alimentar

fazer constar da base de dados o pedido pendente, caso o beneficiário o

pretenda com vista à sua futura atribuição, logo que esteja disponível.

2. Na data da entrega dos cabazes alimentares, o técnico deve:

a. Dar baixa do cabaz alimentar entregue na base de dados;

b. Solicitar a assinatura do beneficiário ou seu representante comprovativa da

receção do cabaz de alimentos;

c. Assinar no Cartão de Ajuda Alimentar do beneficiário comprovando a

entrega do cabaz de alimentos e a presença do mesmo;

d. Preencher no Cartão de Ajuda Alimentar a data do levantamento do

próximo Cabaz de Alimentos, caso a situação de carência económica do

agregado se mantenha.

Tôr, 28 de janeiro de 2020

A Direção
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