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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACTIVIDADES DE 

TEMPOS LIVRES – CATL SOUSEL 

 

CAPITULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com acordo de cooperação para a resposta social de 

CATL- Centro de Actividades de Tempos Livres celebrado com o Centro 

Distrital de Portalegre, em 18/10/2007, rege-se pelas seguintes normas. 

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

Esta resposta social rege-se igualmente pelo estipulado nos Estatutos da 

Associação Recreativa e Cultural de Sousel, legislação das IPSS, Decreto – Lei 

n.º 99/2011, e outros. 

NORMA III 

Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

 

1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados. 

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento 

do estabelecimento/estrutura prestadora de serviços. 

3. Promover a participação activa dos clientes ou seus representantes 

legais ao nível da gestão das respostas sociais. 

 

NORMA IV 

Serviços Prestados e Actividades Desenvolvidas 

 

1. O Centro de Actividades de Tempos Livres destina-se ao acolhimento diurno 

e à ocupação dos tempos livres das crianças com idades compreendidas entre 

os 6 e os 12 anos. 
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2. A finalidade primordial do CATL é estimular a criatividade de cada criança, o 

prazer pela descoberta e o espírito crítico, a capacidade de intervir pelos seus 

próprios meios, para assim fazer frente aos novos desafios com que se vai 

deparar ao longo da vida. Criar um espaço lúdico que promova na criança o 

sentimento de que “aprender fazendo pode ser muito divertido e gratificante.” 

3. Neste espaço, favorece-se a participação da criança na vida de grupo como 

estímulo à sociabilidade, proporciona-se o convívio, a tomada de consciência 

das suas capacidades e oportunidades do papel activo que deve desempenhar 

na sociedade. 

4. O CATL tem por fim a ocupação extra-escolar com actividades lúdico-

pedagógicas. 

5. - São objectivos das actividades lúdico-pedagógicas: 

a) Favorecer a participação da criança na vida de grupo como estímulo à 

criatividade e sociabilidade; 

b) Proporcionar o convívio, a tomada de consciência das suas 

capacidades e oportunidades, e do papel activo que deve desempenhar na 

sociedade. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES 

 

NORMA V 

Condições de Admissão 

1. Constituem condições de admissão: 

a) Ter idade compreendida entre os 6 e 12 anos; 

b) Estar isento de doença infeto-contagiosa, tendo cumprido o 

programa de vacinação de acordo com a idade; 

c)  A admissão de clientes portadores de deficiência carece de 

avaliação e parecer prévio positivo por parte de técnicos e 

especialistas, salvaguardando também a existência do pessoal e 

dos meios necessários e específicos a este serviço. 

 

NORMA VI 

Critérios de Prioridade 

A prioridade nas admissões dos utentes para o serviço de CATL far-se-ão de 

acordo com a seguinte ordem de critérios: 
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1. Crianças em situação de risco devidamente sinalizadas; 

2. Crianças que tenham frequentado a Instituição no ano anterior; 

3. Naturalidade, residência ou trabalho na área da Instituição; 

4. Crianças com irmãos a frequentar a Instituição. 

As vagas são preenchidas de acordo com a lista de inscrição, podendo a 

Direção da Associação Recreativa e Cultural de Sousel considerar eventuais 

situações especiais do agregado familiar, tendo especialmente em conta 

situações de risco para crianças/jovem. Em caso de igualdade de 

circunstâncias quanto à verificação dos critérios previstos no número anterior, 

prevalecerá para efeitos de admissão o critério da maior antiguidade da 

inscrição. 

 

NORMA VII 

Processo de Inscrição 

A inscrição e a renovação devem ser efetuados pelo encarregado de educação 

ou pelo representante legal do utente. 

 

NORMA VIII 

Processo de Admissão 

1. Para efeitos de admissão, o Encarregado de Educação ou representante 

legal será contactado telefonicamente a fim de confirmar o seu interesse 

na vaga. Caso se confirme esse interesse, o cliente deverá candidatar-

se através do preenchimento de uma ficha de identificação que constitui 

parte integrante do processo de cliente, devendo fazer prova das 

declarações efectuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes 

documentos: 

1.1. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do cliente e do 

representante legal, quando necessário; 

1.2. Cartão de Contribuinte do cliente e do representante legal, quando 

necessário; 

1.3. Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do 

representante legal, quando necessário; 

1.4. Cartão de Utente dos Serviços de saúde ou de subsistemas a que 

o cliente pertença; 

1.5. Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação 

clínica do cliente, quando solicitado; 
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1.6. Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar, 

quando necessário; 

1.7. Declaração assinada pelo cliente em como autoriza a 

informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração de 

processo de cliente; 

1.8. Duas fotografias para o processo. 

1.9. Em caso de regulada a guarda da criança, devem entregar a 

Certidão da Sentença Judicial de regulação do exercício das 

responsabilidades parentais. 

 

NORMA IX 

Critérios de Admissão 

1. As admissões far-se-ão, por norma no mês seguinte ao das férias – 

Setembro, ou sempre que haja vagas. 

2. A admissão das crianças obedece a critérios de ordem familiar sócio-

económico tendo especialmente em consideração as seguintes 

situações: 

a) Incapacidade educativa da família que obste ao bom 

desenvolvimento da criança. 

b) Falta da mãe ou do pai no agregado familiar por morte ou 

abandono do lar. 

c) As crianças cujos irmãos já frequentam o CATL, bem como os 

filhos dos funcionários da Instituição. 

d) Outras situações que a Lei obrigue. 

3. Não serão admitidas crianças com mensalidades em atraso. 

 

NORMA X 

Seleção / Inscrição 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo responsável técnico 

deste estabelecimento, a quem compete elaborar a proposta de 

admissão, quando tal se justificar, a submeter à decisão da Direcção da 

Instituição. 

2. É competente para decidir a Direcção da Associação Recreativa e 

Cultural de Sousel. 

3. Da decisão será dado conhecimento aos pais/encarregados de 

educação no prazo de 8 dias. 
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NORMA XI 

Acolhimento dos Novos Utentes 

O Acolhimento de novos utentes é efetuado pelo Técnico Superior do CATL, e 

respectivo auxiliar de Educação do mesmo. 

 

NORMA XII 

Processo Individual do Utente 

O Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL Sousel, dispõe de um 

Processo Individual para cada criança dos quais deverão constar:  

a) Identificação pessoal; 

b) Elementos sobre a situação social e financeira,  

c) Necessidades específicas dos clientes; 

d) Outros elementos relevantes. 

 

NORMA XIII 

Integração 

A integração da criança no CATL, deverá desenvolver-se de uma forma 

progressiva, permitindo à família a transmissão das informações necessárias 

sobre o comportamento da criança. A Técnica Responsável de sala organiza 

todo o processo de integração e adaptação da criança. 

 

NORMA XIV 

Listas de Espera 

A capacidade do CATL é de 25 crianças em simultâneo. Caso não seja 

possível proceder à admissão por inexistência de vagas, será comunicado ao 

Encarregado de Educação, a posição que o seu Educando ocupa. 

 

 

CAPÍTULO III 

COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES 

 

NORMA XV 

Pagamento da Mensalidade 
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As mensalidades serão liquidadas entre o dia 25 do próprio mês e o dia 8 do 

mês seguinte, se aplicável. 

 

NORMA XVI 

Calculo de Mensalidades 

A frequência do CATL, caso seja aplicável, será obrigatoriamente 

comparticipada pelos familiares através do pagamento de uma mensalidade 

afixada anualmente. 

A tabela de comparticipações familiar foi calculada de acordo com a 

legislação/normativos em vigor. 

1. O valor da mensalidade a pagar em cada ano letivo por cada criança 

será de acordo com o rendimento do agregado familiar respeitando as 

orientações da Segurança Social, de acordo com o disposto do anexo 

do artigo 19º., da portaria nº. 196-A/2015, de 1 de Julho, o cálculo do 

rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

RC = RAF/12 – D 

          N 

         

Sendo que: 

R = Rendimento per capita 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

D = Despesas mensais fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

 

A comparticipação familiar mensal é efectuada no total de 12 mensalidades, 

sendo que o valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o 

duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos, por cada um dos 

seus elementos. 

 

A comparticipação familiar é determinada com base nos seguintes escalões de 

rendimento per capita indexados à retribuição mínima mensal garantida 

(RMMG). A comparticipação é determinada pela aplicação de uma 

percentagem sobre o rendimento per capita do agregado familiar, conforme o 

quadro seguinte: 
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Escalões 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

RMMG 

 

<30% 

 

>30%     

<50% 

 

>50%     

<70% 

 

>70%     

<100% 

 

>100%    

<150% 

 

>150% 

Percentagem 

para calculo da 

comparticipação 

familiar 

3% 4% 6% 7,5% 9% 9% 

 

NORMA XVII 

Prova dos Rendimentos e das despesas fixas 

A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante da declaração 

de IRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos comprovativos da 

real situação do agregado. 

Sempre que haja dúvidas sobre a varacidade das declarações de rendimento, 

e após efetuarem diligências que se considerem adequadas, pode a instituição 

convencionar um montante de comparticipação familiar até ao limite de 

comparticipação familiar máxima. 

A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 1, no prazo 

concedido para o efeito, determina a fixação da comparticipação familiar 

máxima. 

A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante 

apresentação dos respetivos documentos comprovativos. 

 

NORMA XVIII 

Redução da comparticipação familiar 

1. Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal 

quando o período de ausência, devidamente fundamentos, exceda 15 

dias seguidos. 
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2. Haverá lugar a uma redução de 20% sempre que se verifique a 

frequência no CATL por mais do que um utente pertencente ao mesmo 

agregado familiar. 

 

NORMA XIX 

Revisão da comparticipação familiar 

As comparticipações familiares, em regra, são objeto de revisão anual, a 

efetuar no inicio do ano letivo ou no inicio do ano civil. 

 

NORMA XX 

Refeições/Saúde 

1. Refeições : Não aplicável. 

2. Saúde: 

a) Não é permitida a entrada de crianças que apresentem sintomas 

de doença ou más condições de higiene; 

b) Em caso de queda, acidente ou doença súbita, deverá ser 

assistido no Centro de Saúde local, quando a situação o 

justifique, avisando-se de imediato o Encarregado de Educação 

para que este acompanhe a criança; 

c) Em caso de doença súbita durante a permanência da criança aos 

cuidados da Instituição, o Encarregado de Educação será de 

imediato informado, no sentido de acorrer com urgência para a 

receber; 

d) A administração de qualquer medicamento à criança durante as 

horas de permanência na Instituição, impõe aos Encarregados de 

Educação a obrigação de fazerem  a entrega dos mesmos à 

responsável da sal, juntamente com prescrição médica e/ou 

termo de responsabilidade devidamente assinado; 

e) Os medicamentos a administrar respeitando as indicações da 

alínea anterior, deverão ter um rotulo onde conste o nome da 

criança, dosagem e hora da toma; 

f) Em situações pontuais de estados febris, só será administrada 

medicação consoante autorização dos Encarregados de 

Educação; 
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g) Será condição de impedimento de frequência da Instituição, 

qualquer doença que afete uma criança e que pela sua natureza 

possa pôr em causa o seu normal funcionamento, prejudicando a 

sua saúde e a das outras crianças, durante o período em que tal 

se verifique; 

h) Por razoes de segurança e preservação da saúde de todas as 

crianças, serão afastadas temporariamente as que forem 

portadoras (ou com suspeita de ser portadoras) de doenças que 

representem risco de infeção ou contagio. 

 

NORMA XXI 

Atividades/Serviços Prestados 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel, na Resposta Social – Atividades 

de Tempos Livres, assegura a prestação dos seguintes serviços: 

1. Componente de apoio à família: transporte das crianças 

manhã/tarde e hora de almoço durante as interrupções letivas. 

2. Actividades Desenvolvidas 

 Expressão Plástica 

 Expressão Musical 

 Expressão Motora 

 Jogos Multimédia 

 Dança 

 Teatro 

  Apoio Escolar 

 Projeto de Férias (visitas de estudo/ida a piscinas//passeios 

temáticos/outros) 

Constituem objetivos destas atividades. 

a) Estadias fora do quadro habitual de vida; 

b) Contatos com  a comunidade e espaços diferentes do seu meio 

envolvente; 

c) Vivencias em grupo, como formas de integração social; 

d) Promoção do desenvolvimento do espírito de inter ajuda; 
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e) Fomento da capacidade criadora e do espírito de iniciativa. 

 

NORMA XXII 

Passeios ou Deslocações 

1.A frequência de atividades internas e externas é reservada às crianças 

inscritas no CATL.  

2.Quando se verificarem saídas ao exterior no âmbito do plano de actividades 

do CATL, os Encarregados de Educação devem assinar um Termo de 

Autorização para o efeito, sem este a criança não poderá participar na acção.  

 

NORMA XXIII 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal deste estabelecimento, encontra-se afixado em local 

bem visível, contendo a indicação do número de recursos humanos 

(direcção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e 

conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em 

vigor. 

NORMA XXIV 

Direcção Técnica 

A Direcção Técnica deste Estabelecimento compete a um Técnico, nos termos 

do Decreto – Lei n.º 99/2011,cujo nome, formação e conteúdo funcional se 

encontra afixado em lugar visível.  

Director  - Coordenador da Associação Recreativa e Cultural de Sousel.  

Coordenadora Técnica – Educadora de Infância, com estudos superiores 

especializados em orientação pedagógica. 

Pessoal de Apoio -  Auxiliar de acção educativa – motorista. 

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XXV 

Instalações 
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O CATL de Sousel, está sediado No Centro de Artes e Ofícios, Estrada da 

Circunvalação, s/n.º em Sousel, e as instalações do CATL, são compostas 

pelos seguintes espaços físicos, cujo objetivo é o desenvolvimento de 

atividades lúdico-pedagógicas. 

 Sala CATL – sala multiusos destinada ao acolhimento/receção das 

crianças; 

- biblioteca (leitura, jogos, vídeo-áudio, DVDs); 

- área de apoio ao estudo e de meditação filosófica infantil ( conversas, 

musica) 

 Atelier das Áreas das Expressões (plástica, motora), atividades livres 

não dirigidas e casinha; 

 Refeitório – lanche; 

 3 casas de banho; 

 Espaço físico exterior destinado a atividades livres/orientadas. 

 

NORMA XXVI 

Horários de Funcionamento 

Duração e Horário da Prestação de Apoio Social 

a) Em dias úteis do Calendário Escolar, das 15.30h às 18.00h. 

 Durante as interrupções letivas: das 9.00h às 17.30h (hora de almoço incluída) 

- (exceto durante o mês de Setembro). 

b) Qualquer alteração ao horário, deve ser acordado previamente, por 

escrito, entre as partes outorgantes, com a maior antecedência possível. 

 

NORMA XXVII 

Entrada e Saída de Visitas/Regras Funcionamento 

a) Não é permitida a entrada de crianças a partir das 10h salvo por motivo 

devidamente justificado, devendo os pais/encarregados de educação 

avisar, previamente o CATL (durante interrupções letivas). 

b) Sempre que uma criança faltar os pais/encarregados de educação 

deverão avisar atempadamente a Técnica responsável pelo CATL, 

existindo nesta, um registo diário da assiduidade da criança.   

c) A criança não deve permanecer no equipamento após a hora de 

encerramento – 18.30h; 
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d) Os cuidados especiais a ter com as crianças, se os houver, devem ser 

comunicados à responsável pela entrada; 

e) As crianças só poderão ser entregues aos pais ou a alguém 

devidamente credenciado; 

f)  A porta deve manter-se fechada. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

 

NORMA XXVIII 

Direitos dos Clientes 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os 

clientes do CATL têm ainda os seguintes direitos: 

a) Igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, 

nacionalidade, idade, sexo ou condição social; 

b) Colaborar, quando solicitado, com o pessoal técnico no estabelecimento 

de estratégias que visem a adaptação, integração e melhoria do 

desenvolvimento do seu educando; 

c) Ter assegurada a confidencialidade das informações fornecidas sobre o 

seu educando; 

d) Ser esclarecido acerca de regras e normas que regem a resposta social 

frequentada pelo seu educando e sobre quaisquer dúvidas; 

e) Ser informado sobre qualquer alteração relativa ao funcionamento, 

nomeadamente passeios, reuniões, atendimentos, outros; 

f) Ser informado sobre o desenvolvimento/comportamento do seu 

educando, mediante contato pessoal a efetuar para o efeito com a 

Técnica responsável; 

g) Contatar a Direcção sempre que o desejar, mediante aviso prévio 

devidamente fundamentado; 

h) Autorizar ou recusar a participação do seu educando em atividades a 

desenvolver pela Instituição dentro ou fora das instalações; 

i) Participar em regime de voluntariado, na vida ativa desta resposta social, 

nomeadamente em atividades de animação; 

j) Utilizar os serviços e equipamentos do CATL disponíveis para a 

respectiva sala de actividades e espaços de recreio; 

k)  Receber cuidados adequados de higiene, e segurança; 
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NORMA XXIX 

Deveres dos Clientes 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os 

clientes do CATL têm ainda os seguintes deveres: 

a) Cumprir as normas da valência de acordo com o estipulado neste 

Regulamento Interno; 

b) Pagar pontualmente, até ao dia 8 (oito) de cada mês, a mensalidade; 

c) Cumprir os horários fixados; 

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

as respeitantes ao estado de saúde do cliente; 

e) Informar o Responsável do CATL sobre aspectos particulares do seu 

quotidiano ou do seu comportamento e possíveis alterações; 

f)  Respeitar todos os colaboradores do CATL; 

g)  O CATL não se responsabiliza por brinquedos, adornos ou outros 

objectos que o cliente leve para o Centro, independentemente do seu 

valor. 

h) Participar nas reuniões para que seja convocado; 

i) Avisar atempadamente das faltas do seu educando. 

 

NORMA XXX 

Direitos da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, a 

Instituição tem ainda os seguintes direitos: 

a) A lealdade e respeito por parte dos clientes e encarregados de educação ou 

representantes legais; 

b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento; 

c) Receber as comparticipações mensais e outros pagamentos devidos, nos 

prazos fixados. 

 

NORMA XXXI 

Deveres da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, a 

Instituição tem ainda os seguintes deveres: 

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados; 
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b) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das 

necessidades dos clientes; 

c) Garantir aos clientes a sua individualidade e privacidade; 

d) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos individuais dos 

clientes; 

e) Desenvolver as actividades necessárias e adequadas de forma a contribuir 

para o bem-estar dos clientes; 

f) Possuir livro de reclamações. 

 

NORMA XXXII 

Depósito e Guarda dos Bens dos Clientes 

Será da responsabilidade da família os objetos pessoais que as crianças 

possam utilizar ou trazer para o CATL, como por exemplo: óculos, aparelhos, 

casacos ou objetos de uso pessoal. 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel não se responsabiliza pelo 

extravio ou dano dos mesmos. 

 

NORMA XXXIII 

Comportamento 

1. Considera-se “mau comportamento” quando a criança ofende, por 

palavras ou atos, os colegas ou os funcionários, ou quando não segue 

ostensivamente as indicações dadas e o regulamento desta resposta. 

2. Em caso de mau comportamento os pais serão avisados; 

3. Em caso de reincidência, a auxiliar deve avisar os pais, por escrito e 

anexado ao dossier pedagógico; 

4. Se o comportamento continuar, será marcada reunião com os pais e 

uma equipa técnica, a fim de avaliar as atitudes a tomar, que poderão 

terminar com a interrupção temporária ou definitiva da frequência no 

CATL. 

 

NORMA XXXIV 

Interrupção da Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente 

O contrato de prestação de serviços pode cessar por facto não imputável à 

Associação Recreativa e Cultural de Sousel, nas seguintes circunstancias: 

a) Por denúncia dos pais ou do representante legal da criança, no prazo 

mínimo de um mês; 
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b) Por outras circunstancias avaliadas em devido tempo, pela Direcção da 

Instituição. 

 

NORMA XXXV 

Contrato 

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. 

 

NORMA XXXVI 

Cessação da Prestação de Serviços 

O contrato pode ser denunciado a todo o tempo por iniciativa de qualquer dos 

contratantes, com a antecedência de 30 dias. 

Caducidade, quando se verifique a impossibilidade definitiva de funcionamento 

das actividades objecto do presente contrato. 

 

NORMA XXXVII 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro 

de reclamações, que poderá ser solicitado junto dos serviços administrativos da 

Associação Recreativa e Cultural de Sousel. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

NORMA XXXVIII 

Alterações ao Regulamento 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis deste 

Estabelecimento deverão informar e contratualizar com os clientes 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, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que a estes assiste. 

Estas alterações deverão ser comunicadas à entidade competente para o 

licenciamento/acompanhamento técnico da resposta social. 
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NORMA XXXIX 

Integração de Lacunas 

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

proprietária deste Estabelecimento, tendo em conta a legislação/normativos em 

vigor sobre  a matéria.  

 

NORMA XL 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entrará em vigor a partir de 01 de Setembro de 

_______, revogando o anterior que data ________ e, após aprovação em 

reunião de Direção da Associação Recreativa e Cultural de Sousel. 

 


