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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação  

O Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, designado por Centro Social, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, com acordo de cooperação para a resposta 

social Centro Comunitário, celebrado com o Centro Regional de Segurança Social do Norte, 

em 29/10/1993. A resposta Centro Comunitário rege-se pelas seguintes normas.      

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

Este estabelecimento rege-se pelo estipulado no Guião Técnico para Centro Comunitário.  

 

NORMA III 

Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos dos utentes, nomeadamente as crianças, jovens, 

famílias e comunidade; 

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do Centro Social; 

3. Promover a participação ativa dos utentes e/ou seus representantes legais ao nível da 

gestão das respostas sociais.   

 

NORMA IV 

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

1.  O Centro Social assegura a prestação dos seguintes serviços: 

1.1. Creche 

1.2. Educação Pré-escolar 

1.3. CATL 

1.4. Centro Comunitário  

 

2.  O Centro Comunitário realiza as seguintes atividades: 

 2.1. Atividades dirigidas às crianças e jovens  

     2.1.1. Apoio pedagógico (Oficina de estudo e TIC no apoio à escola) 

     2.1.2. Atividades lúdico-pedagógicas (Espaço Criar, Espaço Aberto, Portugal em 

Movimento, Momentos para Partilhar e Informática)    
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2.2. Atividades de cariz comunitário  

 2.2.1. Jovens Voluntários em Ação  

2.2.2. Assembleia Jovem  

 

 2.3. Atividades de cariz psicológico e social  

2.3.1. Grupo “Mais Competências”  

2.3.2. Gabinete de Atendimento e Encaminhamento Social  

2.3.3. Gabinete de Psicologia e Aconselhamento  

 

 2.4. Atividades dirigidas às famílias e à comunidade   

2.4.1. Gabinete de Acompanhamento familiar “Pais Presentes” 

2.4.2. Grupo de Desenvolvimento Parental  

2.4.3. Informática  

2.4.4. Gabinete de Psicologia e Aconselhamento  

2.4.5. Gabinete de Atendimento e Encaminhamento Social  

2.4.6. Serviço de Almoço  

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 

 

NORMA V 

Condições de Admissão 

1. Poderão usufruir do Centro Comunitário todas as crianças, jovens e famílias da 

comunidade, dado que o acordo de cooperação celebrado entre o Centro Social e o Centro 

Regional de Segurança Social do Norte define que o Centro Comunitário funciona em “regime 

de porta aberta” na área da “Família, Comunidade e População Ativa”. São condições de 

admissão: 

a) Idade compatível com a frequência em Centro Comunitário. Considera-se que esta 

idade é a partir dos dez anos e com frequência do 2º ciclo. Todavia, também podem 

frequentar o Centro Comunitário crianças a partir dos 6 anos que não estão integradas em 

CATL; 

b) Apresentar um conjunto de características pessoais, familiares, económicas ou 

sociais, para as quais as nossas atividades e serviços possam ser resposta; 

c) Ser, preferencialmente, residente na área geográfica da Paróquia e Freguesias 

vizinhas. 
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NORMA VI 

Candidatura 

 Para efeitos de frequência no Centro Comunitário, os pais ou outros representantes legais da 

criança ou do jovem ou o utente com maioridade, devem preencher uma ficha de 

identificação, disponibilizada pela equipa do Centro Comunitário. É solicitada a entrega de 

fotocópias de documentos de identificação ou de outros documentos, se tal for necessário ao 

desenvolvimento do trabalho no Centro Comunitário.  

 

NORMA VII 

Processo Individual do Utente  

A equipa do Centro Comunitário organiza e possui processos individuais de cada utente, da 

qual faz parte a ficha de identificação preenchida na candidatura. Deste processo, constam 

elementos de ordem pessoal, social e económica (a última está presente apenas para os 

utentes que fazem parte do Gabinete de Atendimento e Acompanhamento social). 

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA VIII 

Instalações 

1.  A resposta Centro Comunitário está sediada na Rua Bartolomeu Velho, n.º 201, na 

Freguesia de Lordelo do Ouro, 4150-124 Porto. As suas instalações são compostas por: 

a) Um Espaço de entrada e de acolhimento aos utentes; 

b) Um Gabinete de equipa; 

c) Uma Sala para o apoio pedagógico e para outras atividades individuais ou de grupo; 

d) Uma Sala para as artes plásticas; 

e) Uma Sala de informática;  

f) Um Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social e respetiva sala de espera;  

g) Três Casas-de-banho para os utentes, sendo uma se encontra adaptada para a deficiência; 

h) Duas Casas-de-banho para adultos; 

2.Espaços comuns aos restantes serviços do Centro Social: 

a) Um polivalente;  

b) Um refeitório; 

c) Um gabinete médico; 
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c) Duas Salas de trabalho e um Auditório protocolados com a Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Ajuda para a dinamização de atividades mais pontuais. 

 

NORMA IX 

Horários de Funcionamento 

1. O Centro Comunitário funciona todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, com abertura 

às 9h e 30m e encerramento às 19h e 30m. Este serviço funciona também à noite e aos fins-

de-semana quando há atividades programadas. 

2. Funciona durante todo o ano letivo, com exceção da segunda quinzena de Agosto cujo 

encerramento poderá ser necessário para efeitos de higienização, manutenção e obras, bem 

como em datas de conveniência para os serviços e desde que as famílias sejam informadas 

com 10 dias de antecedência à data do encerramento. 

 

NORMA X 

Pagamento da Mensalidade 

A frequência nas atividades do Centro Comunitário é gratuita.  

 

NORMA XI 

Refeições 

Este serviço é destinado a crianças e jovens a partir dos 10 anos ou a partir da frequência 

no 2º Ciclo. Os utilizadores deste serviço preenchem uma ficha de inscrição na Secretaria 

na qual é definida a periodicidade e o horário de almoço.  

Este serviço decorre no refeitório do Centro Social, de segunda a sexta-feira, das 12h e 

30m às 14m.   

O serviço de almoço tem um custo por refeição definido anualmente pela Direção do 

Centro Social. Este serviço pode ser gratuito para a criança ou o jovem que apresenta 

condições de insuficiência económica, sendo que esta gratuitidade é autorizada pela 

Direção, a pedido do Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social que realiza uma 

informação social para esse efeito.  

3. A ementa é publicitada semanalmente no espaço aberto do Centro Comunitário e a 

necessidade de alimentação especial, nomeadamente dietas, só será atribuída mediante a 

existência de declaração médica adequada. 

 

NORMA XII 

Atividades/Serviços Prestados 

1. As atividades desenvolvidas no Centro Comunitário (apresentadas na Norma IV) são 

organizadas mediante as necessidades diagnosticadas junto da população destinatária.  
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2. A sua divulgação é publicitada no espaço de acolhimento do Centro Comunitário e 

mediante a natureza dos destinatários, pode ser publicitada no hall de entrada do Centro 

Social e nos espaços públicos em redor da comunidade.  

3. A frequência nas atividades é livre.  

 

 

 

 

 

NORMA XIII 

Passeios ou Deslocações 

1. É necessária a assinatura de um termo de responsabilidade, por parte dos pais ou outros 

encarregados de educação, para a frequência nas atividades do exterior ou que decorram em 

horário noturno ou fim-de-semana. Estas atividades são previstas com a antecedência 

necessária à sua realização e de acordo com a disponibilidade dos funcionários e dos utentes. 

2. Como forma de educação para a responsabilidade, os utentes poderão ter que 

comparticipar financeiramente para a concretização de atividades no exterior. Quando for 

solicitada a comparticipação, esta é divulgada previamente junto dos destinatários das 

atividades. 

 

NORMA XIV 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal do Centro Comunitário encontra-se afixado em local apropriado e 

visível, contendo a indicação do número recursos humanos, formação e conteúdo, funcional 

definido de acordo com a legislação e normativos em vigor.  

 

NORMA XV 

Coordenação Técnica 

1. A Coordenação Técnica do Centro Comunitário compete a um Técnico Superior. O seu 

nome, formação e conteúdo funcional encontram-se afixados, em local apropriado e visível.  

2.  O Coordenador do Centro Comunitário responde perante a Direção do Centro Social.   

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO  

 

NORMA XVI 
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Direitos e deveres dos Utentes 

São direitos dos utentes: 

a) Ser tratado com respeito por qualquer elemento do Centro Social; 

b) Ver salvaguardada a sua segurança e o seu bem-estar durante a frequência no Centro 

Comunitário e respeitada a sua integridade física; 

c) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes no seu processo individual; 

d) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito e se o entender apresentar 

reclamação; 

e) Frequentar as atividades que lhe são destinadas e a participar em iniciativas que 

promovam o desenvolvimento e a manutenção das suas competências assim como a ocupação 

dos seus tempos livres; 

f) Direito a ter técnicos assíduos, pontuais e atualizados cientifica e pedagogicamente, com 

preocupações quanto a todos os aspetos específicos do seu âmbito de conhecimento assim 

como de qualidade de vida e bem-estar; 

g) Direito a instalações limpas e acolhedoras; 

h) Direito a seguro;  

i) Direito a ter acesso ao regulamento interno, programa de intervenção individual e/ou 

familiar, horários das atividades e iniciativas em que podem participar e ementas semanais; 

j)  Participar nas propostas e na programação das atividades.  

 

São deveres dos utentes: 

a) Respeitar qualquer pessoa ou elemento do Centro Social ou nele presente; 

b) Respeitar e cumprir as orientações e instruções da equipa do Centro Comunitário relativas 

à frequência neste serviço; 

c) Respeitar os outros utentes mantendo um relacionamento interpessoal adequado; 

d) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe 

forem atribuídas;  

e) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos do Centro Social;  

f) Ser cuidadoso na preservação das instalações, do material didático, mobiliário e outros 

bens do Centro Social. 

 

NORMA XVII 

Direitos e deveres da Entidade Gestora do Serviço  
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São direitos da Entidade Gestora:  

a) Ser respeitada pelos utentes do Centro Comunitário;   

b) Ver salvaguardada a segurança e o bem-estar dos seus funcionários, tal como respeitada a 

sua integridade física, durante o funcionamento dos seus serviços; 

c) Ser ouvida em todos os assuntos que lhe digam respeito e quando necessário tomar 

decisões; 

d) Ver preservada a visão, missão, os valores e os estatutos do Centro Social;  

e) Ver respeitada a propriedade dos seus bens; 

f) Ver preservadas as suas instalações, tal como o material didático, mobiliário e outros bens 

da Entidade Gestora.  

São deveres da Entidade Gestora:  

a) Tratar com respeito os utentes que frequentam os serviços da Entidade Gestora; 

b) Respeitar a confidencialidade dos elementos constantes nos processos individuais dos 

utentes; 

c) Possuir no seu quadro técnicos assíduos, pontuais e atualizados cientifica e 

pedagogicamente, com preocupações quanto a todos os aspetos específicos do seu âmbito de 

conhecimento assim como de qualidade de vida e bem-estar; 

d) Apresentar instalações limpas e acolhedoras; 

e) Possuir seguro;  

f) Disponibilizar o acesso ao regulamento interno, plano de atividades e projeto educativo da 

Entidade Gestora.   

 

NORMA XVIII 

Condições de exclusão dos utentes  

 

O ato de exclusão resulta de um pedido da equipa técnica do Centro Comunitário e é 

autorizado pela Direção do Centro Social. São condições de exclusão dos utentes:  

a) A prática reiterada de comportamentos de desrespeito por outros utentes ou qualquer 

pessoal ou elemento do Centro Social ou nele presente; 

b) A prática reiterada de comportamentos de desrespeito pelas orientações e instruções da 

equipa do Centro Comunitário relativas à frequência neste serviço; 

c) O desrespeito pela propriedade dos bens de todos os elementos do Centro Social;  
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d) O desrespeito pelas instalações, o material didático, o mobiliário e outros bens do Centro 

Social. 

O ato de exclusão resulta de um pedido da equipa técnica do Centro Comunitário e é 

autorizado pela Direção do Centro Social.   

NORMA XIX 

Depósito e Guarda dos Bens dos Utentes 

A instituição não se responsabiliza por objetos pessoais e roupas que o adolescente/jovem 

traga para o Centro Social e que se estraguem ou desapareçam. 

 

NORMA XX 

Livro de Reclamações 

Os termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro de reclamações, 

que poderá ser solicitado junto da Secretaria do Centro Social, sempre que desejado. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

NORMA XXI 

Alterações ao Regulamento 

A Direção do Centro Social deverá informar os seus utentes ou seus representantes legais 

sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 30 dias 

relativamente à data da sua entrada em vigor. Estas alterações deverão ser comunicadas à 

entidade competente para o licenciamento/acompanhamento técnico da resposta social. 

 

NORMA XXII 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade proprietária do 

estabelecimento/serviço, tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria. 

 

NORMA XXIII 

Disposições finais 

O presente regulamento entra em vigor em 16/06/2011, data em que foi aprovado em 

reunião de Direção.  
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O Presidente da Direção 

 

________________________________ 

(Padre José Lopes Baptista) 
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