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PREAMBULO
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A Associação Social e Cultural da Tôr, com sede no Largo da lgreja, n.o1, Tôr, Concell'y
I
de Loulé, foi constituída por escritura pública de 22 de Novembro de 1991, reconhecida

fo'ü-

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 de1992.

O

presente regulamento interno tem

o

objetivo de disciplinar

a

organização

eo

funcionamento da resposta social de Centro Comunitário.
Esta resposta social está dotada de boas infra-estruturas que visam possibilitar aos seus
destinatários

-

indivíduos, grupos e famílias

-

o exercício do direito de cidadania, e

a

consequente integração social, através de um conjunto de respostas globais e integradas,
que vão ao encontro das necessidades sentidas.
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1. A Associação

l^^',

Social da Tôr é uma instituição particular de solidariedade sôciai,

como tal registada na Direção Geral de Segurança Social, regendo-se pelos seus

estatutos e, bem assim, pelo disposto no Decreto-Lei 119/83 com

a

redação

em vígor e, no que se reporta à resposta social a que este
regulamento se refere, mantém vigente acordo de cooperação para a resposta
social de centro comunitário, celebrado com o Centro Distrital da Segurança
atualmente

Social de Faro em 1-7-1998.

2. O presente regulamento destina-se

a disciplinar a organizaçáo interna do centro

comunitário e, bem assim dos serviços prestados no âmbito desta resposta social,
ao abrigo do supra mencionado acordo de cooperação pela Associação Social e
Cultural da Tôr, adiante designada apenas por lnstituição.

O funcionamento deste serviço rege-se igualmente pelo estipulado nas disposições legais
e técnicas enquadradoras da resposta social, entre as quais se inclui:

a) Decreto-lei n.o 172 -N2014, de 14 de

novembro

-

que Aprova

o Estatuto das

IPSS;

b) Portaria no 196-N2015, de 01 de julho, alterada e republicada pela Portaria n.o
218-D12019 de 15 de julho que regula a cooperação entre as instituiçÕes
particulares de solidariedade social e o instituto de solidariedade e Segurança
Social l. P;

c) Decreto-Lei

de 14 de marÇo, na sua atual redação conferida pelo
Decreto-Lei no3312014, 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
no6712007,

contraordenacional;
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d) Protocolo de Cooperação em vigor;
e) Circulares de Orientação Técnica acordadas

0

$p-rf

em sede de CNAAPAC;

tY

Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS;

g) Outros normativos

b^{,>

legais aplicável;

ft""q'"
NORIUIA Ill- Destinatário e Objetivos

1. São destinatáríos desta resposta social os indivíduos e famílias residentes

e/ou

trabalhadores da União de freguesias de Querença Tôr e Benafim e freguesias limítrofes.
2. Constituem objetivos do Centro comunitário:
a) Promover a inserção social de pessoas e grupos maís vulneráveis;
b) Dinamizar e envolver parceiros locais;

c) Desenvolver ativídades dinamizadoras da vida social e cultural da comunidade,
sobretudo de aquisição/promoção das competências individuais e sociais;
d) Divulgar a instituição e a resposta socialjunto da população em geral;
e) Aprofundar o diagnóstico do concelho através da identificação de problemas;

f) Articular

recursos para: dinamizar atividades lúdicas e capacitar as famílias de
competências de gestão e de competências pessoais/sociais;

g) Criar ações de sensibilizaçáo para as famílias ou pessoas que necessitem de
acompanhamento psico-social;
h) Criar mecanismos plausíveis para que as outras entidades possam usufruir do
espaço e aí desenvolvam atividades conjuntas com o Centro Comunitário;

i)

Continuar a dinamizar e melhorar os serviços que esta resposta social oferece;

j) Criar condiçÕes para responder às necessidades

concretas da população;

k) Criar e fortalecer os laços de solidariedade e entre ajuda;

l) Fomentar
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l.l.Atividades para a terceira idade;
1

.2.

Atividades de interrupção lectiva;

1.3. Gabinete de atendimento e informação;
1.4. Formação profissional;
1

.5.

AçÕes de sensibilizaçáo;

1

.6.

Atividades socioculturais;

1.7. Biblioteca;
1.8. Ginástica de manutenção, pilates e yoga;

1.9. Sala multimédia;
1.10. Gabinete de análises clínicas;

Banco de ajudas técnicas;

1

.1 1.

1

.12. Serviço de transpofte;

1

.13.

Ajuda alimentar;

1.14.Bar e refeitório;
1

.15. Lavandaria;

1 .1

6. Gabinete psicossocial;

1.'17. Passeios ou deslocações;
1

.18. Serviço de aquisição de produtos farmacêuticos;

1.19. Serviço de aquisição de produtos de incontinência.
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1. Centro Comunitário da Tôr assegura a prestação dos seguintes serviços/atividades
(consoante o número de inscrições e disponibilidade de técnicos):
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Norma V

-

Condições de Admissão

São requisitos de admissão neste estabelecimento/serviço:

I

Mil
!r-ía=
rY

&*

1. As idades de frequência em cada atividade, dependem da sua natureza, e serão
estipuladas e comunicadas aos clientes na sua divulgação,

2.

No caso dos clientes das atividades para a terceira idade, devem ter idade igual ou
superior a 65 anos, ou em situações de exceção devidamente justificada, admite-se
clientes com menos de 65;

3.

Manifeste vontade expressa de ser admitido ou por solícitação do representante
legal;

4. A aprovação da admissão e feita pela

Direção, com base em proposta feita pela

Direção Técnica, conforme critérios estabelecidos.

1.

Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do preenchimento

de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo de cliente,
devendo Íazer prova das declarações efetuadas, mediante exibição dos seguintes
documentos:

a)

Bilhete de ldentidade ou Cartão de Cidadão do cliente e do representante
legal, quando necessário;

b) Cartão de Contribuinte do cliente

e do representante

legal, quando

necessário;

c) Cartão de Beneficiário da Segurança
legal, quando necessário;
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a que
d) Cartão de cliente dos Serviços de saúde ou de subsistemas
I o cliente o ;/'
pertença, quando

e)

IL"E"t*t

necessário;

i'

,' )

Boletim de vacinas e relatorio médico, comprovativo da situação clínica do
cliente, quando

solicitado;

* uu\u'

A"\

0

Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar;

g)

Comprovativos das despesas fixas do agregado familiar;

h)

Declaração assinada pelo cliente em como autoriza

a informatização

dos

dados pessoais para efeitos de elaboração de processo de cliente;
2.

Se pretender beneficiar dos serviços no âmbito desta resposta social, e nos casos

em que não seja dispensada a inscrição o cliente ou responsáveis do mesmo
dirigem-se ao Centro Comunitário da Tôr para preenchimento de impresso de
inscrição para as atividades pretendidas.
3.

As inscrições são recebidas pelo responsável por cada atividade. No caso da sua
ausência poderão ser recebidas pelos serviços administrativos da instituiçâo,

4.

Para as atividades desenvolvidas pontualmente, como por exemplo formação
profissional, atividades culturais

e

ações de sensibilização, as inscrições são

divulgadas e realizadas em píazo estipulado pela instituição e devidamente afixado
no Centro Comunitário.
5.

Para usufruir dos serviços de bar, refeitório

e lavandaria

não

é necessário

preenchimento de ficha de inscrição.
6.

t-'--;

Relativamente à ajuda alimentar, qualquer pessoa se pode dirigir ao Gabinete de
Atendimento

e lnformação do Centro Comunitário e proceder à sua inscrição

no

programa. Cabe à direção técnica selecionar os clientes que cumprem os critérios
exigidos para atribuição de alimentos.
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7.

Período de candídatura decorre durante todo

o

ano, excetuando

pontuais, em que será afixado nas instalaçÕes da instituição o respetivo

8.

O horário de atendimento para candidatura é o seguinte: das

9. A ficha de identificação e os documentos

futP

as atividades ' (

período. tÉ4*f
li-

..,..r..

th as 18h.

i

probatorios referidos no número 1

O"#T't
I

o horário de
atendimento, sendo posteriormente marcada uma entrevista com um técnico
norma deverão ser apresentados na receção da instítuição durante

responsável.
10.

Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule
o poder paternal ou determine a tutela/curatela.

1

1.

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

e respetivos documentos probatóríos, devendo todavia ser desde logo inlciado

o

processo de obtenção dos dados em falta.

1. São critérios de prioridade na seleção dos clientes das atividades de interrupção lectiva
os seguintes:

a) Ausência

ou indisponibilidade da família em
- 29o/o

assegurar

os

cuidados

necessários

b) Criança com proxímidade de residência - 12o/o

c)

Situação económico-financeira precária -

10o/o

d) Crianças cujos pais são sócios da Associação Social e Cultural da Tôr - 10%
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 monoparentaís ou famílias numerosas -5%

h) Ter um familiar a frequentar a resposta social - 60lo

i) Crianças filhos de colaboradores da instituiçáo - 60/o
j) Crianças com tios, primos ou avós residentes na Tôr - 6%
Para mais informações consulte anexo
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acrescenta-se a alínea

a):

W4
Jr"

a.

3.

Crianças que frequentem as escolas na área geográfica do estabelecimento.

Para as atividades para a terceira idade, os critérios de seleção

a) Ausência ou indisponibilidade da Família
b) Grau de Dependência - 14o/o

'\ . 0,r-

sâo:

7r*\*

em assegurar cuidados básicos-

c)

ldade do Cliente -

d)
e)

Proximidade entre a residência do cliente e a lnstituição -

f)

Risco de lsolamento Social

g)

ldosos sócios da Associação Social e Cultural da Tôr

17o/o

13o/o

Recursos Económicos

-

12o/o

9%

-

9%

-

9%

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

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

-

4o/o

j) Idosos pais/sogros de colaboradores da instituiçáo-So/o
k) ldosos com filhos, netos ou irmãos residentes na Tôr

- 2o/o

Para mais informações consulte anexo 2.

4.

No que diz respeito às restantes atividades, os critérios de seleção são:

a.

Serem da Uniâo de Freguesia de Querença, Tôr e Benafim ou das freguesias
limítrofes do Concelho de Loulé;

b.

Possuir interesse em participar nestas atividades;

c. Reunirem os requisitos exigidos

para frequência das atividades de formação

profissional, açÕes de sensibilização e atividades culturais, que serão divulgados
em conjunto com a atividade.

5.

Em igualdade de circunstâncias, em qualquer atividade supra referida, considera-se:

a)

Residir na da União de Freguesia de Querença, Tôr e Benafim, ser socio e ter
efetuado voluntariado na Associação;
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6.

b)

Ser da Freguesia da Tôr e ser socio com o número mais antigo;

c)

Ser sócio com mais de três anos e em pleno uso dos seus direitos;

w:'f
^f

d)

Ser residente na Freguesia da Tôr;

e)

Ser natural da Freguesia da Tôr;

0

Ser descendente direto de moradores da Freguesia da Tôr;

g)

Ordem de lnscrição.

Sr11-tn'

Àú,-

Na ajuda alimentar, os critérios seguidos pela direção técnica são os estabelecidos
pelo Centro Distrital de SeguranÇa Social de Faro, bem como regras de execução
próprias que fazem parte integrante deste regulamento.

7. Em qualquer das atividades e serviços, a direção técnica

procederá ao estudo da

situação dentro dos parâmetros definidos nos artigos anteriores.

a

a

mesma é analisada pelo responsável pela
atividade/serviço, a quem compete elaborar a proposta de admissão, quando

1. Recebida

candídatura,

aplicável, e submeter à decisão da direção.

2.

E competente para decidir a Direção da instituição.

3.

Da decísão será dado conhecimento ao cliente no prazo máximo de 5 dias úteís.

4.

No primeiro dia de admissão os clientes deverão pagar a mensalidade referente ao
proprio mês.

Aquando do acolhimento dos novos clientes levar-se-ão

a efeito os procedimentos

seguintes sempre que necessário:

a)

Marcar data de início de prestação de serviços;

b)

Efetuar a recolha e tratamento de toda a informação relativamente ao cliente;
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c) Apresentar a instituição em

Regulamento lntern

termos

físicos

e

normas

de

utilização;

(regulamento)

d) Apresentar os funcionários

diretamente relacionados no desenvolvimento"da

atividade/ serviço;

e) lntegrar

o

novo cliente com

os

restantes que

já

À_,"l.
a

frequentam

atividade/serviço.
NORMA X - Processo lndividual do cliente

1.

O processo individual do cliente contém os seus elementos de identificação, assim

como outra informação pertinente sobre cada atividade em específico (por. ex.
questôes de saúde e medicação a tomar, informação logística, responsáveis legais,
documento sobre o consentimento de tratamento de dados pessoais etc.).

2. O processo

individual do cliente apenas é organizado nas atividades/serviços em

que tal se justifique.

1. Não havendo vaga no imediato, fica o cliente inscrito em lista de inscrição registada em

livro ou ficheiro proprio, sendo informado sobre a sua situação e respetivos critérios de
seleção.

2. Caso haja contacto para integração e a mesma seja recusada, será retirada a inscrição
da lista de inscrições.
3. A gestão da lista de inscrições segue os seguintes procedimentos:

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

3.2. Sempre que haja alteraçôes dos critérios de admissão a lista de inscrições é
atualizada;

3.3.

A

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

solicitados;

3.4.

A

hierarquia

número 1,2,3 e 4.
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FUNctoNAMENTo
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1. Horário de funcionamento do Centro Comunitário da Tôr e de Segunda a Sexta

-

das 9.00 às 18.00.

2. Esta resposta social encerra:

a)

Sábados e Domingos, salvo certas exceções;

b)

Feriados nacionais, religiosos e concelhios;

c)

Terça-feira de Carnaval;

3. O horário de funcionamento em relação às atividades e serviços é:

3.1. Atividades paraa Terceira ldade estende-se de Segunda a Sexta

- Feira, de

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

3.2. Atividades de interrupção lectiva- nos meses de interrupção letiva
nomeadamente dezembro (natal), em março ou abril (páscoa) e de junho a
setembro (verão), o horário de funcionamento é de Segunda a Sexta

-

Feira, de

acordo com horário afixado.
3.3. Bar e Lavandaria funcionam de segunda a sexta-feira, das th00 às 18h00.
3.4.Gabinete de atendimento/informação

-

Funciona de acordo com o horário de

funcionamento do centro comunitário, sempre que haja solicitaçÕes.

4. Todas as atividades no Centro Comunitário ocorrem durante o seu período normal de
funcionamento. Caso existam atividades extraordinárias a realizar fora desse horário,

cabe

à

Direção Técnica reorganizar os recursos humanos da instituição de forma

garantir o seu adequado funcionamento dentro da segurança necessária.
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5. Não é permitido fumar dentro das instalações (espaços interiores e exteriores, desde ,

X{r..,1

entrada dos portões) de acordo com o Diário da República, Lei n.o 3712007 de 14 d" ifY,;._lr.
Agosto, encontrando-se o infrator sujeito a coima.

1 , ü*

6. O espaço do Centro Comunitário deve ser respeitado tanto a nível físico (cautelad"fr
materiais, colocar os resÍduos nos espaços adequados para o efeito, etc.) como ao nível

do ruído que deve ser moderado, respeitando o trabalho dos funcionários e os restantes
clientes do referido Centro.
NORMA Xlll

-

A entrada e

Entradas e Saídas do Estabelecimento

saída de visitas

ê livre, desde que não condicione as atividades

desenvolvidas com os clientes, necessitando para isso de aviso prévio ao responsável por
cada atividade/serviço.

NORMA XIV

-

Calculo do Rendimento Per Capita

1. O rendimento per capita é calculado de acordo com a legislação em vigor, tendo a
seguinte formula:
RC= RAF-D
N

Sendo:
RC=Rendimento per capita
RAF=Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado)
D = Despesas mensais fixas
n = Número de elementos do agregado familiar

2. Para além do cliente da resposta social, integra o agregado familiar, o conjunto de
pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, afinidade, ou outras situações
similares, desde que vivam em economia comum, designadamente:

a)

Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;
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b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3.0 grau;
c) Parentes e afins menores

d) Tutores

e

pessoas

r§g*í
H\,1»

na linha reta e na linha colateral;

a quem o cliente esteja confiado por decisão judicial

administrativa;

i

ou

,a"ê

''\u*

e) Adotadas e tutelados pelo cliente ou qualquer dos elementos do agregado
familiar e crianças e jovens confiados por decisão judicial ou adminístrativa ao
cliente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar.

2.1-Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, não são considerados para efeitos do
agregado familiar, as pessoas que se encontrem nas seguintes situaçÕes:

a) Tenham entre sí um vínculo contratual (por ex. hospedagem ou arrendamento de
parte da habitação);

b) Permaneçam na habitação por um curto período de tempo.

2.2- Considera-se que a situação de economia comum se mantem nos casos em que
se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de
algum dos membros do agregado familiar e, ainda que por período superior, se a
mesma for devida a razões de saúde, escolaridade, formação profissional ou de
relação de trabalho que revista caráler temporário.

3. Para efeitos de determinação do montante de rendimento do agregado

familiar

(RAF), consideram-se os seguintes rendimentos:

a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente - rendimentos empresariais e profissionais;
c) De Pensões;
d) De PrestaçÕes sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e

por

deficiência);

e)

Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão,
até ao grau de licenciatura);

0

Prediais;
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g)

De

fnt"mffi

capitais;

,. ,
rkt'í'*
,

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo
. \
' I.
Í. {...,
Tribunal, no âmbito das medidas de promoção em meío natural de

vida).

i)

,
do

\rl"r-\re$ime\

Para os rendimentos empresariais e profissionais no âmbito
simplificado é considerado o 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.

j) Consideram-se rendimentos para efeitos da alínea c), do ponto 1, as 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 pensões e as pensões de alimentos.

k) Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos definidos no artigo 80 do
Código do lRS, designadamente, as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos,

pagas ou colocadas

à

disposição dos respetivos titulares, bem como as

importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços
relacionados com aquela cedência, a diferença auferida pelo sublocador entre a

renda recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, à cedência do uso, total
ou parcial, de bens imóveis e a cedência de uso de partes comuns de prédios.

l) Sempre que desses bens imóveis não resultem rendas, ou destas resulte

um

valor inferior ao determinado nos termos do presente ponto, deve ser considerado

como rendimento o montante igual a 5

o/o

do valor mais elevado que conste da

caderneta predial atualizada ou de certidão de teor matricial, emitida pelos serviços
de finanças competentes, ou do documento que haja titulado a respetiva aquisição,
reportado a 31 de dezembro do ano relevante.
m)

O disposto no ponto anterior 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.
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í8 de 43

Centro Comunitário
Associoçõo Sociole Culturol do Tôr

" :ffi"":T,;: ::::*T]}::J:::

;i;JJ

Regulamento lnlerno

#q
i:'il::[: iT[:::J:lH:,;l l""ít':r*le-

açÕes ou rendimentos de outros ativos financeiros, sem prejuízo do disposto no
ponto

\

seguinte.

,'f

A"

Sempre que os rendimentos referidos no ponto anterior sejam inferiores a 5 % do \

o)

valor dos créditos depositados em contas bancárias e de outros valores mobíliários,
de que o requerente ou qualquer elemento do seu agregado familiar sejam titulares

em 31 de Dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento o montante
resultante da aplicação daquela percentagem.

p) Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar

consideram-se

os rendimentos anuais ou anualizados.

4.

Para efeitos de determinação do montante de rendimento disponível do agregado
familiar, consideram-se as seguintes despesas fixas:

a)

O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido;

b) Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação propria

e

permanente;

c)

Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona
de residência;

d)

Despesas com saúde

e a aquisição de medicamentos de uso continuado

em

caso de doença crónica.

5. Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b), c) e d) do ponto 1, pode a
lnstituição estabelecer um limite máximo do total das despesas a considerar,
salvaguardando que o mesmo não seja inferior à RMMG. Nos casos em que essa
soma é inferior a RMMG é considerado o valor real da despesa.

6. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação da
declaração de lRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos
comprovativos da real situação do agregado.
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7.

prova das despesas fixas

I

do agregado famíliar é efetuada mediante

íw|
ttga*+t-

apresentação dos respetivos documentos comprovativos.
NORMA XV

-

'1 \'.

Tabela de Gomparticipação/ Preçário de mensalidade

1. A tabela de

comparticipações familiares

foi

calculada(o)

de acordo co

legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada(o) em local bem visível.

2. O valor da
percentagem

comparticipação familiar mensal determina-se pela aplicação

t\

de uma

ao rendimento per capita mensal do agregado familiar/definida

pela

instituição nas respetivas regras de execução da atividade.

3.O valor para a frequência em cada atividade/ serviço e definido pela Direção tendo em
conta a natureza dos serviços, nomeadamente o custo médio real do cliente em cada uma
delas.

4.Relativamente

à

lavandaria, serviço

de transporte,

barlrefeitório,

fotocópias/digitalizaçôes/impressões, atividades desportivas, recreativas, os valores serão
anualmente estabelecidos/aprovados pela Direção da ASCT, encontram-se definidos em
tabela própria e encontra-se afixada(o) em local bem visível.

5. As aquisições de produtos da farmácia e/ou produtos de incontinência

(preçário

afixado), são pagas díretamente pelo cliente, a quem é devido o documento relativo ao
custo dos artigos adquiridos.

6. No anexo 3 encontra-se preçário das várias atividades desenvolvidas no Centro
Comunitário.

1. A comparticipação familiar máxima, calculada nos termos das presentes normas,
regulamentares, não pode exceder o custo médio real do cliente verificado na
resposta social, no ano anterior, salvo se outra solução resultar das disposiçÕes
legais, instrumentos regulamentares e outorgados entre as entidades
representativas das lnstituições e o Ministério responsável por esta área.
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2.

Considera-se custo médio real do cliente aquele que é calculado em função do valor

1'-l.

(É'V
resposta social, atualizado de acordo com o índice de inflação, e do número de íl '-'"(;''
clientes que frequentaram a resposta social nesse ano.
,.'4", \,

das despesas efetivamente verificadas no ano anterior com o funcionamento da

3. As comparticipaçÕes familiares são objeto de revisão anual a efetuar até outübro\,
de cada ano.

4. Por alteração das circunstâncias que estiveram na base da definição da
comparticipação familiar de determinado agregado familiar pela utilização desta

resposta social, designadamente, no rendimento per capita mensal, pode esta
instituição proceder à revisão da respetiva comparticipação.

1. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 12 do mês a que respeitar, de segunda
a sexta-feira das 09:00 às 17:30, na secretaria da instituição ou por transferência
bancária.

2. Sempre que o pagamento seja efetuado após o dia 12, a mensalidade

será

acrescida de 2% por cada dia em falta, a título de cláusula penal, até ao limite de
35% do valor da mensalidade.

3. Em caso de não pagamento

integral

da mensalidade (e respetivo

acréscimo,

quando for o caso) por um período superior a 30 dias, será suspensa a frequência

do cÍiente. Se a situação não for regularizada no prazo de 30 dias, mediante o
pagamento integral das mensalidades em divida, haverá lugar à rescisão do
contrato pela instituição com base nesse incumprimento contratual.

4.

No ato de admissão é pago o seguro referente à atividade/serviço.

5. A mensalidade a pagar pelos clientes e respetivos responsáveis, se os houver,

é

apurada pela Direção, em função do rendimento do agregado familiar, do custo real

do cliente na respetiva resposta social, tudo tendo em conta os
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seguidamente referidos, e sendo utilizada, para tal apuramento, a tabela em vigor,
devidamente aprovada, que se anexa.
o.

fr. S*lo.
Da decisão da Direção sobre o montante fixado não cabe recurso, Rodendl
,,L*
contudo, os interessados reclamar dessa decisão em requerimento endereçadoràf''
/\
Direçãodalnstituição,noprazodedezdias,expondoosmotivosdarespetiva

discordância.
7.

Se por qualquer motivo imprevisto o cliente, temporariamente, não puder frequentar

o estabelecimento, deve, mesmo assim, proceder ao pontual pagamento

da

mensalidade.

Haverá lugar

a uma redução de 1Ao/o na mensalidade quando o

período de

ausência, devidamente fundamentado, exceda 15 dias seguidos.

cApíTULo

tv-

DA enesraçÃo Dos ctttDADos E slrvtços

O Centro Comunitário dinamiza com os idosos atividades de variada índole, como por
exemplo trabalhos artesanaís, pintura, estimulação cognitiva, atividades de grupo para
promoção

da auto-estima

e relações interpessoais, atividade física, comemorações

festivas, etc. Estas atividades estão abertas a toda a comunidade, mediante inscrição
prévia em cada atelier. O transporte dos clientes é assegurado pela ASCT (esta atividade

tem regras de execução próprias, que fazem parte integrante deste regulamento, anexo 4,
afixadas na sede da instituição).

Estas atividades estão abertas a crianças nos períodos de interrupção letiva.

Pretende-se não so dar resposta às necessidades das famílias que não têm onde deixar
as suas crianças, como também promover o seu bom desenvolvimento global, através de

um trabalho lúdico/pedagogico em contexto de grupo (esta atividade tem regras de
Página 22 de 43
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execução próprias, que fazem parte integrante deste regulamento, anexo

5,

afixadas na

\\"/.

\@Nl

sede da instituição).
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xx - Gabinete de Atendirnento

e

trnf*rrmação

'},J.l\

O principal objetivo deste gabinete é ajudar os indivíduos e suas famílias a exercererGâJ

plenitude os seus direitos de cidadania, através da prevenção ou solução dos seus
problemas, desenvolvendo em simultâneo competências pessoais, relacionais e sociais.

Deste modo, procura-se informar, esclarecer e/ou encaminhar os clientes para as
entidades competentes de acordo com cada problemática de forma a melhor encontrar
resposta/solução.

NORMA XXI

-

Formação Profissional

O Centro Comunitário da Tôr aposta na formação profissional, através da dinamização de

açôes de formação. Estas ações de formação têm sempre em conta as necessidades
mais evidentes na comunidade, respeitando simultaneamente os seus interesses.

NORMA XXll

- Ações

de Sensibilização

Pretende-se que as ações de sensibilizaçáo desenvolvidas no Centro Comunitário sejam

dirigidas a toda a população. Nesse sentido, são programadas de acordo com vários
grupos (crianças, jovens, adultos e idosos), procurando sempre a sua especificidade,
necessidade e interesse particulares.

NORMA XXlll

- Atlvidades Sócio-culturais

No vasto leque de atividades culturais desenvolvidas no Centro Comunitário, destacam-se
as exposiçôes, colóquios, encontros, festas e eventos.

NORMA XXIV - Biblioteca

Também se pode contar com uma biblioteca que está ao dispor de toda a comunidade.
Para usufruir da biblioteca, o cliente deve estar inscrito na atividade e possuir um cartão
bibliotecário. Assim podem tazer requisição dos livros para leitura/consulta em casa.
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NORMA XXV

-

Ginástica de Manutenção Pilates e Yoga

O Centro Comunitário dispÕe de uma sala de atividades lúdicas, onde decorrem as aulas klzr^í»
de ginástica de manutenção, pilates e

yoga.

-,,,

Qualquer pessoa da comunidade pode solicitar este espaço para dinamização í6s i
atividades de âmbito comunitário.

NORMA XXVI

-

Gabinete de Análises Glinicas

Está ao dispor da comunidade, um serviço de recolha de análises clinicas, realizado em
gabinete próprio e por pessoal técnico da empresa Synlab.

O Centro Comunitário dispõe de uma sala multimédia equipada com computadores à
disposição de toda a comunidade para acesso à internet ou execução de trabalhos. E
também possível imprimir, digitalízar e fotocopiar.

Existe um banco de ajudas técnicas no Centro Comunítário da Tôr. Este banco de ajudas

técnicas tem ao dispor dos clientes vários equipamentos, nomeadamente andarilhos,
cadeiras de rodas, canadianas e camas articuladas, que são emprestados por um período

de utilização estipulado entre as partes de acordo com as necessidades dos clientes e

a

disponibilidade dos equipamentos.
Os clientes preenchem um impresso de requisição do equipamento e assinam um termo
de responsabilidade sobre ele.

O serviço de transporte ocorre maioritariamente para acesso a consultas e

serviços

hospitalares e necessita de marcação prévia para o efeito (esta atividade tem regras de
execuçâo próprias, que fazem parte integrante deste regulamento, anexo 6, afixadas na
sede da instituição).
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A Associação Social e Cultural da Tôr tem protocolo com o Centro Distrital da Segurança''

Social de Faro

e

Banco Alimentar do Algarve no âmbito de Ajuda Alimentar

Carenciados, Periodicamente

ãr

:i,.

a instituição levanta a comida ,orn"",ol"l*;ffiit"u'

para distribuição e consumo interno de acordo com o número de clientes identificados,
sinalizados e que cumpram os requisitos mÍnimos de acesso ao programa. A distribuição
dos alimentos pelas famílias carenciadas fica a cargo da instituição (esta atividade tem
regras de execução próprias, que fazem parte integrante deste regulamento, anexo 7,
afixadas na sede da instituição).

1. Toda a comunidade pode usufruir dos serviços de bar e refeitorio. As

refeiçÕes

necessitam de marcação previa por questÕes de logística.
2. As refeiçÕes são servidas entre as 12:30 e as 14:00, de segunda a sexta feira.
3. As ementas são elaboradas por uma técnica superior da instituição, juntamente com o

responsável pela cozinha. Posteriormente, são validadas por uma nutricionista, tendo
sempre em atenção o público-alvo a que se destinam.

4. Poderão ser preparadas refeições com restriçÕes alimentares (dietas), desde que seja
apresentada indicação médica para o efeito. Sempre que se coloque esta situação, a sua
execução é de carácter obrigatório,
5. A ementa semanal será afixada no estabelecimento em local bem visível.

NORMA XXXII - Lavandaria
O serviço de lavandaria encontra-se aberto a toda a comunidade.
Dispõe dos serviços de lavar e engomar e respeita preçário devidamente afixado.
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* Gabinete de apoio Fsieossociat
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Este gabinete visa a promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais

de todos os clientes, colaboradores e sócios da Associação Social ;-;;t;
(ASCT). Deverá ser efetuada marcação prévia. Este gabinete funcionará

;À ^rI,'*
meOiffi

disponibilizaçáo da instituição de técnico para tal.
NORMA XXXIV

1.

- Passeios ou Deslocações

Sempre que possível o Centro Comunitário promove passeios para a comunidade.

A

participação pressupõe vontade própria autorizada

ou

autorização do

representante legal.

2.

Será sempre explicado na informação a data, local e hora de partida, os objetivos e

a hora de chegada, assim como outras informações ou procedimentos

logísticos

quando necessário.

IIORMA XXXV

* Serviço

de Aquisição de Pnodutos Farn'lacêuticos

Toda a comunidade pode usufruir do serviço de apoio para a aquisição de produtos
farmacêuticos, para tal basta entregar a sua receita médica e no próprio dia ou dia
seguinte pode levantar os seus produtos no Centro Comunitário, efetuando o respetivo
pagamento da medicação adquirida.

NORMA XXXVI

-

Serviço de Aquisição de Produtos de lncontinência

Toda a comunidade pode usufruir do serviço de apoio para a aquisição de produtos de

incontinência, parâ tal basta dirigir-se ao Centro Comunitário, efetuando
pedido do número de produtos que pretende adquirir.
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O Centro Comunitário está sediado no Largo da lgreja n.o1, Tôr, concelho de LoultíY
suas instalaçÕes são compostas por:

1. 2 casa de banho para adultos;
2. 3 casa de banho para o público;
3. 2 casas de banho/balneários para os funcionários;

4. 1 casa de banho para banhos assistidos;
5. 2balneários para o público;
6. 1 sala de atividades para a 3a ldade;
7. 1 gabinete técnico;
8. 1 gabinete de serviços;
9. 1 sala de reuniÕes (em comum com outras respostas sociais);
10.
1

1 sala da direção (em comum com outras respostas sociais);

1. 1 sala de

1o

socorros (em comum com outras respostas sociais);

12. 5 arrecadaçÕes;

13. 1 cabeleireiro;
14. 1 cozinha (em comum com outras respostas sociais);

15. 1 copa (em comum com outras respostas sociais);
16. 1 refeitório (em comum com outras respostas sociais);
17. 1 Bar;
18. 1 sala de atividades lúdicas (em comum com outras respostas sociais);
19. 1 Lavandaria (em comum com outras respostas sociais);
20. 1 receção/ secretaria (em comum com outras respostas sociais);

21. 1 despensa do dia;
22. 1 despensa do mês;

l sala de pessoal (em comum com outras respostas sociais);
24. l sala de formação/multimédia;
25. l auditorio;
23.
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NORMA XXXVilT
1.

-

Quadro de

/

pessoar

O quadro de pessoal deste

w^

estabelecimento encontra-se afixado em local

\rn t of
" \

visível, contendo a indicação do número de recursos humanos, formação e contyryffu"
funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em

vigor.

'

f

2. E constituído por:

o I Diretor Técnico;
o 1 Coordenador de Serviços;
o '1 Animador Cultural;

.
.
.
.

1 Lavadeira (comum a outras respostas sociais);
1

Administrativo (comum a outras respostas sociais);

1 Rececionista (comum a outras respostas sociais);
1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais);

o 1 Motorista;
o
o

2 Ajudantes de cozinha (comum a outras respostas sociais);
3 Ajudante de ação direta.

1. Cento comunitário é dirigido pela Direção Técnica que será responsável pelo
funcionamento dos serviços e pelo cumprimento das normas do presente
regulamento e das diretivas e instruçÕes da direção da instituição.

2.

Deve a Direção Técnica, autorizada pela Direção, estabelecer as parcerias locais
possíveis, por forma

a rentabilizar os recursos existentes, abrindo a instituição

à

comunidade, íntroduzindo a flexibilidade necessária e adequando as respostas às
suas reais necessidades.

3.

Os familiares ou pessoas mais próximas dos clientes, serão contactados quando se
justificar.
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4. Aos clientes do Centro Comunitário é assegurado um tratamento com integral
respeito pela honra e dignidade pessoais, bem como pela reserva da intimidade

da

vida privada, particularmente no que se refere à confidencialidade no tratamentog
dos dados pessoais constantes do

processo,

/v\t'"
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DtRatros E DEVERES

NORMA XXXX - Direitos e Deveres dos clientes e Responsáveis legais
1. São direitos dos clientes e responsáveis legais:

a) Exigir respeito pela sua identidade, dignidade, liberdade, personalidade,
prívacidade e autonomia individual;

b)

Participar nas atívidades desenvolvidas pelo equipamento social de acordo com
os seus interesses e possibilidades;

c)

Usufruir de qualidade nos serviços prestados e assistência que necessitem, em
reais condições de qualidade de vida;

d) Usufruir da prestação dos serviços contratualizados;
e) Ter acesso

à ementa semanal, sempre que os serviços prestados envolvam o

fornecimento de refeiçôes;

0

Participação na vida do estabelecimento, podendo colaborar em reuniões para o
efeito;

g)

Reclamar junto das hierarquias institucionais, sempre que se sintam lesados ou

menosprezados nos seus direitos.

1. 1- Os familiares que sejam representantes legais dos clientes ou tenham a qualidade

de responsáveis no contrato de prestação de serviços, gozam dos direitos que se
mostrarem necessários para que se efectivem os direitos dos clientes referidos nas
alíneas anteriores.
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2. São deveres dos clientes e responsáveis legais:
a) Cumprir

as regras expressas no presente regulamento e respetivas regras

execução de acordo com a atividade em que está

frN
de.

inscrito;

b) Manter uma atitude correta na relação que estabelecem com a direção,

a,!r

todofd\'/-

.\

funcionários, os seus companheiros e as demais pessoas que estejam ou com'
quem entrem em relaçÕes na instituição;
c) Colaborar com os funcionários, na medida dos seus interesses

e possibilidades,

não exigindo a prestação de serviços para além do plano estabelecido;
d) Colaborar no sentido de uma sistemática adequação das normas para que as

mesmas sejam mais favoráveis às exigências da vida em comum;
e) Efetuar os pagamentos a que se tenham obrigado;
f)

Os clientes devem comunicar à Direção Técnica sempre que pretendam
ausentar-se do estabelecimento (caso se aplique);

s) Os familiares ou responsáveís que a tal se tenham obrigado, deverão proceder,

para com

a instituição, aos pagamentos respectivos e deverão

adoptar uma

conduta que seja adequada a que os clientes cumpram os deveres que sobre
eles impendem.

1. São direitos da lnstituição:

a) Ser informada relativamente às características e necessidades biopsicossociais de
cada cliente;

b) Dispor de informação considerada necessária relativamente à identificação do
cliente e do seu responsável, bem como contatos de outros familiares;

c)

Receber o pagamento para cada serviço prestado;

d) Ver respeitado
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Suspender o serviço, sempre que os clientes, grave ou reiteradamente, violem
regras constantes do presente regulamento, e, de forma muito particular,

ponham em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as conoições e

o

ambiente necessário

à

eficaz prestação dos mesmos, bem como

relacionamento com terceiros e a imagem da própria

instituição

d

a) Prestar os serviços solicitados pelo cliente e/ou responsável, tendo sempre em
conta as suas necessidades;
b) Garantir a qualidade dos serviços prestados;

c) Guardar sigilo dos dados constantes do processo individual;
d) Proceder à elaboração do Processo lndividual de todos os clientes;
e) Disponibilizar o Regulamento lnterno de funcionamento;

Respeitar

os clientes na sua

individualidade, independência/ dependência,

privacidade e formas de estar na vida;

g) Proceder à prestação de todos os serviços que estão previstos para lhe serem
prestados no âmbito desta resposta social;
h) Proceder à afixaçâo de documentos em local vísível e acessível, nomeadamente:
mapa de pessoal, horário de funcionamento, regulamento interno, ementas;

i) Facultar o livro de reclamações,

j)

sempre que solicitado;

Garantir a confidencialidade de todas as informações respeitantes aos clientes;

2.1- No que se refere às Atividades para a Terceira ldade, uma vez que a participação no

ateliers é aberta e voluntária, a ASCT não se responsabiliza pela entrada e saída de
clientes da instituição, a não ser aquando na sua chegada e regresso a casa quando
assegurado pela instituição.
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2.2. Os familiares ou pessoas mais próximas dos clientes, serão contactados quando se
justificar: por motivos de inadaptaçâo, por manifestação do cliente, por

lf.9*.1'»

saúde ou falecimento, etc.

,\

ii,

2.3. Aos clientes do Centro Comunitário é assegurado um tratamento com intàpqptriv'respeito pela honra e dignidade pessoais, bem como pela reserva da intimidade da vida \
privada, particularmente no que se refere à confidencialidade no tratamento dos dados
pessoais constantes do processo.

2.4. As atividades/serviços prestados pelo Centro Comunitário, quando apÍicável, têm
número de vagas limite, devidamente indicadas em documento próprio.

Nos termos da legislação em vigor, entre o cliente ou seu representante legal e a entidade

gestora do estabelecimento/serviço deve ser celebrado, por escrito, um contrato de
prestação de serviços.

1. A interrupção da prestação de cuidados por iniciativa do cliente é admissível em
casos resultantes de doença devidamente comprovada ou de outros motivos
relevantes com conhecimento atempado da instituição.

2. A

cessação da prestação de serviços por iniciativa da instituição poderá ocorrer

sempre que se verifique um atraso superior a 60 dias no pagamento dos serviços;

ocorra, por parte do cliente, qualquer incumprimento grave das regras
p rese nte regulamento interno.

3. O cliente, por sua iniciativa e a todo o momento,

do

pode pôrtermo à prestação de

serviços por mera declaração dirigida à Direção da Associação Social e Cultural da

Tôr, com a antecedência mínima de 30 dias.
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1. A instituição reserva-se o direito de suspender a prestação de serviços sempre que
os clientes, grave ou reiteradamente, violem as regras constantes do pres6Lcr^tou
regulamento e, de forma muito particular, quando ponham em causa
0

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.

2.

Salvo expressa indicaçâo de qualquer outra data, a decisão produz efeitos no dia
em que seja ou deva ser conhecida do cliente.

NORMA XXXXV

- Livro de Reclamações

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro de
reclamações, que poderá ser solicitado junto da receção da instituição, sempre que
desejado.

capírurcvtt

1. O presente

- otseostçõEs

FtNAts

regulamento poderá ser alterado pela Direcção da instituição, devendo

esta informar os clientes e os responsáveis, quando os houver, das alterações
efectuadas.

2. Caso os clientes não concordem com as mesmas

e

entendam que essa

discordância inviabiliza a sua frequência do serviço, poderâo, 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.

3. O presente regulamento mantém-se em vigor, enquanto não for alterado
direcção da instituição.
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Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela direção da instituição.

1. A Associação Social e Cultural da Tôr privilegiará formas atuantes de convivência

e

cooperação com a comunidade envolvente do Centro Comunitário, designadamente,

com as famílias dos clientes, com outras instituiçÕes particulares de solidariedade
social, associações culturais, recreativas, económicas, empresas, escolas

e

ainda

com os serviços da Segurança Social e da Saúde, bem como com a autarquia local.

2. A Associação Social e Cultural da Tôr procurará garantir a integração de cada cliente
na vida do Centro Comunitário, sensibilizando-o paru a necessidade de serem
estritamente observadas as regras previstas no presente regulamento, condição
indispensável para o estabelecimento de um são relacionamento inter-pessoal e
institucional, baseado num compromisso constante

de respeito mútuo e

de

solidariedade.

3.

No caso de violação dos deveres consignados no presente regulamento, a Direção
Técnica advertirá o cliente em falta, intimando-o ao seu cumprimento.

4. Associação Social e Cultural da Tôr poderá encerrar para obras e/ou

grandes

manutençÕes, desinfeçÕes ou qualquer outro motivo que determine o encerramento.

O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Direção a 28 de janeiro de 2A20,
devendo entrar em vigor logo que decorra o prazo legalmente fixado (30 dias uteis),
desde a comunicação do mesmo ao Centro Distrital de Segurança Social de Faro, em 17
de março de2020.
A Direção
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