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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVÍVIO DE CANO 

 

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 Centro de Convívio celebrado com o Centro Distrital de 

Portalegre, em 01/07/2001, 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 Atividades Desenvolvidas 

O Centro de Convívio de Cano é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a 

atividades sócio-recreativas e culturais organizadas e dinamizadas, para os mais idosos e pelos mais 

idosos, pretendendo: 

1. Proporcionar a criação de serviços permanentes e adequados ao bem estar das pessoas idosas, 

fomentando a vida de relação; 

2. Contribuir para o estabelecimento ou retardamento do envelhecimento, mantendo e/ou 

desenvolvendo as capacidades existentes; 

3. Prestar apoio adequado as famílias no sentido de fortalecer a relação inter-familiar e/ou 

preservar/incentivar os laços familiares; 

4. Promover e estabelecer as relações entre utentes; 

5. Contribuir para a manutenção do idoso no seu meio habitual de vida; 

 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 
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NORMA V 

Condições de Admissão 

1. Constituem condições de admissão: 

a) São admitidas no Centro de Convívio de Cano, pessoas de ambos os sexos na situação 

de reforma, pré-reforma ou pensionista; 

b) Poderão ser admitidas pessoas que não preencham as condições referidas na alínea 

anterior, desde que a sua situação familiar, sócio-económica, de saúde ou de 

isolamento, justifique o apoio deste serviço; 

c) A admissão de cidadãos portadores de deficiência será considerada caso a caso, de 

acordo com a capacidade dos serviços. 

 

NORMA VI 

Candidatura 

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 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; 

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. Relatório médico comprovativo da situação clínica do utente, quando solicitado. 

2. O período de candidatura decorre ao longo de todo o ano. 

 
NORMA VII 

Critérios de Admissão 

Sempre que a capacidade da valência não permita a admissão total de clientes inscritos, constituem 

critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

a) Residir na área de intervenção do Centro de Convívio ou nas suas imediações; 

b) Viver em isolamento, em condições degradadas, ou com precaridade económica; 

c) Antigos colaboradores da Instituição; 

d) Familiares de colaboradores da Instituição; 

e) Portadores de deficiência ligeira; 

f) Sinalizados por outras Instituições. 

g) Desajustamentos familiares graves e, muito particularmente a impossibilidade da família prestar 

a assistência que o utente necessita. 
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NORMA VIII 

Admissão 

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. No ato da admissão não são devidos quaisquer pagamentos. 

 

NORMA IX 

Acolhimento dos Novos Clientes 

O Acolhimento de novos clientes é efectuado pelo Director Técnico, Coordenador da Associação 

Recreativa e Cultural de Sousel.  

 

 

NORMA X 

Processo Individual do Cliente 

O Centro de Convívio de Cano, dispõe de um Processo Individual para cada utente 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 XI 

Listas de Espera 

Quando não for possível proceder à admissão por inexistência de vagas, o utente ficará em lista de 

espera e será admitido com base nos critérios de prioridade na seleção de utentes. Deverá ser 

comunicado ao utente a posição que o mesmo ocupa, na referida lista. 

 
 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XII 

Instalações 

O Centro de Convívio de Cano, está na Avenida do Rancho Folclórico, em Cano. As instalações do 

Centro, são compostas pelos seguintes espaços físicos, cujo objetivo é o desenvolvimento de 

atividades recreativas e culturais. 

 Sala ampla, destinada à leitura, jogos, atividades e ao lanche, dividida com a cafetaria. 

 2 casas de banho; 

 Espaço físico exterior  
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NORMA XIII 

Horários de Funcionamento 

Duração e Horário da Prestação de Apoio Social 

1. O Centro de Convívio encontra-se aberto, todos os dias úteis, sábados e feriados. 

2. Funciona das 13.00h às 17.30h, previgiliando o período da tarde, e sendo este horário 

condicionado às necessidades locais; 

3. Os serviços funcionam em regime aberto, podendo os clientes circular livremente, dentro e fora 

das instalações do Centro.  

 

NORMA XIV 

Entrada e Saída de Visitas/Regras Funcionamento 

Não é permitida a entrada de pessoas estranhas, salvo se autorizadas pela Direcção da Associação 

Recreativa e Cultural de Sousel 

NORMA XV 

Pagamento da Mensalidade 

Não há lugar a qualquer mensalidade. 

 

NORMA XVI 

Tabela de Comparticipações/Preçário de Mensalidades 

Não há lugar a qualquer mensalidade. 

 

NORMA XVII 

Refeições/Saúde 

1. Refeições: Não aplicável. 

2. Saúde: 

a) Não é permitida a entrada de utentes 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 os familiares para que 

este acompanhe o utente; 

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

Instituição, os familiares serão de imediato informado, no sentido de acorrer com 

urgência para o receber; 

 

NORMA VXIII 

Atividades/Serviços Prestados 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel, na Resposta Social – Centro de Convívio, assegura a 

prestação dos seguintes serviços: 

 Atividades lúdicas e sócio-recreativas; 

 Serviço de cafetaria – lanche; 

 Transporte e acompanhamento de utentes a visitas culturais. 
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NORMA XIX 

Passeios ou Deslocações 

A frequência de atividades internas e externas é reservada aos utentes inscritos no Centro de Convívio. 

 

NORMA XX 

Quadro de Pessoal 

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 XXI 

Direcção Técnica 

A Direção Técnica deste Estabelecimento compete a um Técnico, cujo nome, formação e conteúdo 

funcional se encontra afixado em lugar visível.  

 Diretor Técnico - Coordenador da Associação Recreativa e Cultural de Sousel; 

 Auxiliar do Centro de Convívio; 

 Auxiliar de Limpeza 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

 

NORMA XXII 

Direitos dos Clientes 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os clientes do Centro de 

Convívio, têm ainda os seguintes direitos: 

a) Igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade, idade, sexo ou 

condição social; 

b) Respeito pela sua identidade e reserva da intimidade da vida privada e familiar, bem como pelos 

seus usos e costumes; 

c) Exigir qualidade nos serviços prestados; 

d) Exigir o cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento; 

e) Não estar sujeito a coação física ou psicológica; 

f) Ter acesso ao livro de reclamações; 

g) Participar nas atividades promovidas pela Centro de Convívio, de acordo som os seus interesses 

e possibilidades; 

h) Utilizar os serviços e equipamentos disponíveis do Centro de Convívio. 

 

NORMA XXIII 

Deveres dos Clientes 
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Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os clientes do Centro de 

Convívio, têm ainda os seguintes deveres: 

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

b) Cumprir os horários fixados; 

c)  Respeitar os colaboradores da Instituição; 

d) Informar o responsável pelo Centro, sobre aspetos particulares do seu quotidiano ou do seu 

comportamento a possíveis alterações. 

 

NORMA XXIV 

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; 

b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento; 

 

NORMA XXV 

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; 

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 atividades necessárias e adequadas de forma a contribuir para o bem-estar 

dos clientes; 

f) Possuir livro de reclamações. 

 

NORMA XXVI 

Depósito e Guarda dos Bens dos Clientes 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel não se responsabiliza pelo extravio ou dano dos mesmos. 

 

 

NORMA XXVII 

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) No caso de se ausentarem do Centro por período considerado prolongado, será enviado oficio ao 

utente ou responsável, a solicitar informação sobre a ausência do mesmo, caso não haja 

justificação/informação, deixará de usufruir do Centro; 

b) Por outras circunstancias avaliadas em devido tempo, pela Direcção da Instituição. 
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NORMA XXIII 

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 XXIX 

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 XXX 

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 XXXI 

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. 

 

NORMA XXXII 

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 XXXIII 

Disposições Complementares 

A Direção reserva-se o direito de encerrar esta resposta social, em situações, que ponham em causa o 

seu normal funcionamento designadamente, situações que façam perigar a saúde pública, obras, etc. 

  

 
NORMA XXXIII 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de _____, revogando o anterior que 

data _____ e, após aprovação em reunião de direção da Associação Recreativa e Cultural de Sousel. 


