
REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DA 

RESPOSTA SOCIAL CRECHE 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

 

O Centro Paroquial e Social do Salvador, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, registada na Direcção Geral de Ação Social 

(DGAS) sob o nº 29/82, a folha 87 e verso, em 05/12/1994 do livro das 

Fundações da Solidariedade Social, com acordo de cooperação para a 

resposta social Creche, rege-se pelas seguintes normas: 

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

 

Este estabelecimento prestador de serviços rege-se pelo estipulado nos 

Estatutos do Centro Paroquial e Social do Salvador, legislação das IPSS 

e igualmente pelo estipulado no despacho 75/92 de 20 de maio, circular 

n.º 3 de 02 de maio de 1997,circular nº 3 nº 7 de 14 de agosto de 1997, 

despacho 31/2000 de 31 de julho, decreto-lei 156/2005 de 15 de 

setembro alterado pelo decreto-lei 371/2007 de 6 de novembro, Portaria 

n.º 262/11 de 31 de agosto e pela portaria 411/2012 de 14 de dezembro. 
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NORMA III 

Objectivos do Regulamento 

 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento da Resposta Social 

de Creche 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 prestador de serviços; 

3. Promover a participação ativa dos clientes / encarregados de 

educação a nível da gestão da resposta social Creche; 

4. Regulamentar a atividade e funcionamento da resposta social de 

Creche, com vista a uma maior racionalização, eficácia e 

garantia dos serviços prestados;  

 

NORMA IV 

Natureza e finalidade  

 

A Creche do Centro Paroquial e Social do Salvador tem como finalidade 

a prestação de serviços destinados a crianças de berçário até à idade do 

Pré-Escolar. 

NORMA V 

Objetivos da Creche do Centro Paroquial e Social do Salvador  

 

1. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança; 

2. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no 

respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma 
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progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 

3. Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito 

pelas suas características individuais; 

4. Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização 

de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, 

de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

5. Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

6. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e 

precocidades, promovendo a melhor orientação e 

encaminhamento da criança; 

7. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade. 

 

NORMA VI 

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

Os serviços prestados na Creche são: 

1. Permanência no Creche das 7h30m às 19.h00m; 

2. Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança; 

3. Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e 

quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas 

especiais em caso de prescrição médica; 

4. Cuidados de higiene pessoal; 

5. Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e 

competências das crianças; 
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6. Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da 

idade e necessidades específicas das crianças; 

7. Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento 

da creche e desenvolvimento da criança. 

8. O programa de atividades é adaptado à realidade sócio-cultural 

do meio onde a Creche está inserida e tem como objetivo 

proporcionar às crianças um variado leque de experiências 

estimulantes que se concretizam na rotina diária da Creche 

especificado através do Projeto Pedagógico.  

9. Neste sentido, o desenvolvimento destas atividades baseia-se no 

Projeto Pedagógico, integrado no Projeto Educativo da 

Instituição e procura dar resposta não apenas à satisfação das 

necessidades e bem-estar das crianças mas também favorecer o 

seu desenvolvimento integrado 

10. Para planificação, avaliação e execução das referidas atividades 

nos projetos pedagógico e educativo, a equipa pedagógica reúne 

semanalmente, bem como semestralmente com os 

encarregados de educação. 

11. Está definido um procedimento interno que permite a eleição de 

um representante de pais por sala que irá representar os pais na 

participação da elaboração dos projetos acima referidos  

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 

 

NORMA VII 

Condições de Admissão 
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São admitidas na Creche crianças com idade até aos 36 meses.  

 

NORMA VIII 

Candidatura 

 

1. O cliente deverá candidatar-se através do preenchimento de uma 

ficha de identificação que constitui parte integrante do processo 

de cliente (P.I) no período de 01 de outubro a 31 de março. 

2. O horário de atendimento para candidatura é das 9h às 18h30 

durante o período referido no ponto 1, nos serviços 

administrativos.  

3. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a 

apresentação de candidatura e respectivos documentos 

probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo 

de obtenção dos dados em falta. 

NORMA VIX 

Critérios de Admissão 

 

1.Sempre que a capacidade da Creche não permita a admissão total das 

crianças inscritas, as admissões far-se-ão de acordo com os seguintes 

critérios:  

a) Ausência ou indisponibilidade dos pais para assegurar os 

cuidados necessários  

b) Crianças em situação de risco 

c) Crianças com necessidades educativas especiais 

d) Crianças de famílias monoparentais 

e) Crianças de famílias numerosas 

f) Crianças com irmãos a frequentarem a Creche 
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g) Crianças residentes na área geográfica da Creche 

h) Crianças cujos pais trabalham na área da Creche 

i) Famílias de baixos recursos económicos 

j) Idade 

k) Data de formalização da candidatura 

 

 

NORMA X 

Admissão 

 

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

de serviços administrativos deste estabelecimento, a quem 

compete elaborar a proposta de admissão, a submeter a decisão 

à Direcção. 

2. É competente para decidir a Direção. 

3. As admissões deverão ser efetuadas no mês de Setembro, após 

seleção do candidato durante o mês de Maio.  

4. Caso existam vagas, poderão fazer-se admissões ao longo do 

ano. Os casos excecionais deverão ser apreciados pela 

Direcção.   

5. No ato da admissão é devido o pagamento de uma inscrição no 

valor de 40€, bem como a mensalidade respectiva. 

6. Para a admissão deve fazer-se prova das declarações 

efetuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes 

documentos: 

Da criança:  

 1 Fotografia (tipo passe); 
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 Cópia Do Boletim De Nascimento, Bilhete de Identidade ou Cartão 

de Cidadão; 

 Cópia do Número de Identificação da Segurança Social (NISS); 

 Cópia do Cartão de Assistência Médica; 

 Cópia do Número de Identificação Fiscal (NIF); 

 Comprovativo da situação de vacinas; 

 Declaração Médica em caso de patologia que determine a 

necessidade de cuidados especiais; 

Dos Encarregados de Educação/Agregado familiar: 

 Cópia dos Bilhetes de Identidade dos pais/responsável (eis) e da 

criança; 

 Cópia dos Bilhetes de Identidade das pessoas a quem a criança 

pode ser entregue; 

 Cópia Cartão de Contribuinte dos (s) pais/responsável (eis); 

 Cópia dos Recibos de vencimento dos pais/responsável (eis), o 

último; 

 Em caso de desemprego: cópia do documento da Segurança 

Social e cópia do subsídio de desemprego;  

 Noutra situação: documentação comprovativa da mesma; 

 Cópia da declaração de IRS;  

 Documentos comprovativos de despesas com saúde (em caso de 

doença crónica); 

 Documentos comprovativos de despesas com habitação (recibo da 

renda e, em caso de empréstimo, respectivo comprovativo da 

Instituição Bancária); 

 Documentos comprovativos de despesas com transporte público; 
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 Declaração assinada pelo cliente em como autoriza a 

informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração de 

processo de cliente; 

 Caso se justifique pode ser solicitada certidão da sentença judicial 

que regule o exercício das responsabilidades parentais/poder 

paternal ou determine a tutela/curatela. 

 

 

 

 

NORMA XI 

Acolhimento dos Novos Clientes 

 

1. O Processo de Acolhimento Inicial diz respeito ao período de 

adaptação acordado com o cliente que decorre nos primeiros 30 

dias. 

2. No primeiro dia realizar-se - á uma reunião, onde estarão 

presentes o Diretor Geral, a Diretora Técnica, a Diretora 

Serviços, a Coordenadora Geral, que com os colaboradores 

presentes diligenciam os seguintes procedimentos: 

a) Apresentação da Instituição e das equipas pedagógicas.  

b) Apresentação da sala; 

3. Nos dias seguintes todas as equipas de sala deverão diligenciar 

procedimentos com o objetivo de:  

a) Criar empatia com a criança; 

b) Prestar à criança todos os cuidados necessários ao seu bem-

estar; 
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c) Promover reuniões com o encarregado de educação, se 

necessário. 

4. Se durante este período o cliente não se adaptar, deve ser 

realizado pela Diretora Técnica e respectiva Educadora um 

relatório, que deverá ser colocado à decisão da Direcção. 

 

NORMA XII 

Processo Individual do Cliente 

 

Após a Admissão do cliente é elaborado um processo individual 

constituído por: 

1. Ficha de Candidatura,  

2. Contrato de Prestação de Serviços 

3. Ficha de Admissão; 

4. Termos de Responsabilidade: Administração Medicamentosa, 

Entrada e Saída da criança e outros;  

5. Registos Pessoais: Registo de Medicação, Ficha de Situação 

SOS, Registo dos Cuidados Básicos: Higiene, Alimentação, 

Saúde e Repouso;   

6. Perfil de Desenvolvimento, Plano de Desenvolvimento Individual 

e respetivos Relatórios de Avaliação Trimestral; 

7. Registos de Entradas e Saídas das Crianças. 

8. Renovação da Matrícula;  

9. Registos de Ocorrências/Reclamações/ Cessação da Relação 

Contratual e outros; 

10. Comprovativo da Aceitação do Regulamento Interno. 

11. Documentos do agregado familiar; 

12. Outros. 
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NORMA XIII 

Lista de Espera 

Os possíveis clientes que integraram a lista de espera e não foram 

selecionados serão informados por escrito, ou telefone no prazo de 30 

dias. 

 

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XIV 

Instalações 

 

1. A Creche tem as suas instalações no Centro Paroquial e Social 

do Salvador e está sediado na Rua Tenente Sanches de 

Miranda, 68, sendo estas compostas por: 

1.1. Estrutura externa: 

a) Espaço da via pública com duas entradas/ saídas do edifício 

para clientes, e colaboradores;  

1.2 Estrutura Interna: 

a) Área de acesso: receção, serviços administrativos 

b) Área da Direcção; 

c) Áreas de Gabinetes técnicos e de atendimento aos 

Pais/encarregados de educação 

d) Área das instalações para o pessoal; 

e) Área de convívio e de atividades; 

f) Área de refeições;  
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g) Área interior com parque infantil equipado com piso sintético, 

piscina com relva natural envolvente, campo polidesportivo para 

atividades de expressão motoro/outras, espaços para recreios 

livres ; 

h) Salão de festas/anfiteatro 

i) Área de salas:  

 Três salas com capacidade para 10 crianças até aos 14 meses 

compostas por: dormitório, sala parque e fraldário; 

 Três salas com capacidade para 14 crianças com idades 

compreendidas entre 15 meses e 23 meses; 

 Três salas com capacidade para 18 crianças com idades 

compreendidas entre os 24 meses e os 3 anos; 

j) Área de acolhimento e outras instalações sanitárias 

k) Área de serviços de apoio (Cozinha, Lavandaria, Dispensas). 

 

NORMA XV 

Horários de Funcionamento 

 

1. A Creche abrirá às 7h30m e encerrará às 19h00m, existindo uma 

tolerância de 15 minutos para os pais/encarregados de educação 

que trabalham no comércio, mediante a apresentação de documento 

comprovativo. 

2. Sempre que o horário de retirada da criança ultrapasse o 

encerramento da Creche, será paga uma multa relativa ao dia em 

questão, no valor de 5€ por cada hora.  

3. Para o bom funcionamento da Creche, a hora limite de entrada das 

crianças é até às 9h 30m no período da manhã e a partir das 

16h00m no período da tarde.  
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4. Só em casos excecionais e justificados esses horários serão 

alterados, devendo o encarregado de educação avisar 

atempadamente a Educadora, ou responsável da sala. Este 

prolongamento será apenas até às 11h30m. 

5. A Creche mantém-se em funcionamento todos os dias úteis do ano, 

excepto nos seguintes períodos: 

a) Para programação e tarefas do novo ano letivo e tarefas de 

limpeza geral na primeira semana de Setembro 

b) Feriados nacionais e locais; 

c) 24 e 31 de Dezembro; 

d) Outros casos de encerramento serão decididos pela Direcção da 

Instituição e comunicados com a devida antecedência aos Pais/ 

Encarregados de Educação. 

 

NORMA XVI 

Entrada e Saída de Clientes 

 

1. Sempre que o pai /encarregado educação levar/buscar a criança, 

deve preceder à assinatura do documento de registo de entradas e 

saídas, que se encontra na sala. 

2.  O Centro Paroquial e Social do Salvador tem nas suas 

instalações um sistema de controlo de segurança que funciona 

apenas com o reconhecimento da impressão digital. 

3. De modo a garantir a segurança de todos os clientes, 

funcionários, pais e familiares que frequentam esta Instituição 

diariamente, o Centro formaliza por escrito, um tremo de 

responsabilidade com o responsável pela criança, onde constam as 

seguintes normas funcionamento: 
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a) Cada Utente deve indicar até 4 pessoas para ficarem registadas 

no Sistema de Controlo de Segurança, devendo a sua 

identificação constar do quadro que está no formulário; 

b)  Os horários de acesso à Instituição serão: entradas das 7h30 às 

10h00 e saídas a partir das 16h00 até às 19h15 de 2ª a 6ª feira.  

c) Todas as exceções devem ser devidamente justificadas à 

entrada na recepção, para que possamos proceder à abertura da 

porta, uma vez que o sistema não permite a entrada fora do 

horário referido. 

d)  Na eventualidade de nenhuma das 4 pessoas puder vir buscar a 

criança, os pais/encarregados de educação deverão fazer 

chegar à Instituição, nas 24 horas anteriores, uma autorização 

escrita, identificando a pessoa autorizada, com o nome da 

criança e número de identificação. Esta autorização poderá ser 

feita por e-mail geral@cpssbeja.pt ou fax (284310691). 

e) A entrada ou saída é apenas para a pessoa que se encontra 

registada, não devendo facultar a entrada a qualquer outra, ou 

seja, se se fizer acompanhar por alguém que não conste 

registado no Sistema de Segurança, deverá identificar essa 

pessoa, manualmente, na recepção, sob pena de incorrer em 

desrespeito pelas regras de segurança ora implementadas, 

podendo colocar quem frequente, vive e trabalha nestas 

instalações em perigo. 

 

NORMA XVII 

Pagamento da Mensalidade 
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1. Anualmente haverá atualização das mensalidades, conforme dita 

a circular nº3/97, de 2 de Maio, da Direcção Geral da Acção 

Social, o respectivo regulamento (norma VI nº 1), e a circular 

interpretativa nº 7/97, de 14 de Agosto da DGAS - aplicáveis por 

remissão nº1 a.C.) da Norma XVI do Despacho Normativo 

nº75/92, de 20 de Maio. 

2. A revisão das comparticipações ocorrerá antes do inicio de cada 

Ano Lectivo, de forma proporciona nos termos do nº2 da Norma 

VI da mesma Circular.  

3. Os Encarregados de Educação obrigam-se a pagar 

mensalmente à Instituição o valor da mensalidade acordada atá 

ao dia 15 do respetivo mês, em cheque ou dinheiro. 

4. A frequência na Creche será obrigatoriamente comparticipada 

pelas famílias das crianças, de acordo com os princípios e 

regras estipuladas nas normas de comparticipação familiar em 

vigor, pelo que a prova dos rendimentos declarados e das 

despesas será feita mediante a apresentação de documentação 

adequada e credível, designadamente de natureza fiscal.  

5. A comparticipação familiar é efetuada no total de 12 

mensalidades e para efeito do referido no ponto 1 todos os 

clientes deverão entregar documentação atualizada durante o 

mês de Maio. 

6. O não cumprimento do prazo de pagamento indicado no ponto 3, 

por um período superior a 2 meses sem justificação, dá lugar à 

suspensão da frequência da criança. 
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7. Sempre que existam vagas extra acordo, o valor da mensalidade 

corresponderá ao valor do custo real por utente da resposta 

Social Creche. 

8. O Seguro Escolar é obrigatório e o seu pagamento é imputável 

às respectivas famílias, diluído anualmente nas mensalidades 

NORMA XVIII 

Tabela de Comparticipações/Preçário de Mensalidades 

 

1. O valor da mensalidade dos clientes abrangidos pelo acordo de 

cooperação está definido de acordo com o disposto na circular 

Normativa nº 3, de 02/05/97 e na circular Normativa n.º 7, de 

14/08/97, da Direcção Geral de Acção Social (DGAS). 

2. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é 

realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

R= RF-D 

     12 N 

Sendo que : 

R= Rendimento per capita 

RF= Rendimento anual ilíquido do agregado familiar 

D= despesas fixas anuais 

N= Número de elementos do agregado familiar   

 

3. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas 

entre si por vínculo de parentesco, casamento, afinidade ou 

outras situações similares, desde que vivam em economia 

comum. 
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4. O valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o 

duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos, a 

qualquer título, por cada um dos seus elementos. 

5. No que respeita às despesas mensais fixas, considera-se para o 

efeito: 

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do 

rendimento líquido, designadamente do imposto sobre o 

rendimento e da taxa social única; 

b) O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida 

pela aquisição de habitação própria; 

c) Os encargos médios mensais com transportes públicos; 

d) As despesas com aquisição de medicamentos de uso 

continuado em caso de doença  

crónica. 

6. A comparticipação familiar é determinada com base nos 

seguintes escalões de rendimento per capita indexados à 

remuneração mínima mensal (RMM) mais conhecido por 

ordenado mínimo. 

1º. Escalão – até 30% do RMM; 

2º. Escalão - de 30% até 50% do RMM; 

3º. Escalão – de 50% até 70% do RMM; 

4º Escalão – de 70% até 100% do RMM; 

5º Escalão – de 100% até 150% do RMM; 

6º Escalão de > 150% do RMM. 
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7. A comparticipação financeira é determinada pela aplicação de 

uma percentagem sobre o  

Rendimento per capita do agregado familiar, conforme o quadro 

seguinte: 

 

 

Apoio Familiar/ Escalões de rendimento 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Até 15% 

Até 

22,5% 

Até 

27,5% 

Até 

30% 

Até 

32,5% 

35- 

+%. 

 

 

8. De acordo com o artigo 10º do Despacho Conjunto 300/97, 

sempre que se verifiquem carências económicas e sociais de 

qualquer agregado familiar, pode a Direcção, isentar a criança de 

todo e qualquer pagamento, ou então, determinar a redução do 

pagamento na mensalidade, desde que não se coloque em causa a 

sustentabilidade do Centro.  

9. Caso os Encarregados de Educação não entreguem a 

documentação necessária para apuramento do rendimento per 

capita a mensalidade será calculada com base no custo médio 

utente da resposta social do presente Regulamento, durante todo o 

ano lectivo. 

10. A mensalidade é devida a partir do 1º Mês em que a criança é 

admitida. 
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11. Redução na mensalidade:  

a) A frequência simultânea de irmãos permitirá um desconto de 

20% sobre o valor de uma das mensalidades.  

b) A ausência justificada por motivo de doença num período 

superior a 15 dias seguidos e devidamente justificada com 

documento médico, permitirá um desconto de 25% na 

mensalidade. 

 

NORMA XIX 

Refeições 

 

1. Na Creche o regime alimentar está estabelecido tendo em conta as 

necessidades relativas a esta fase de desenvolvimento das 

crianças.   

2. Na Creche a alimentação é confecionada na própria Instituição e o 

horário das várias refeições é o seguinte:   

 O almoço é servido a partir das 10h45 nos berçários e 

nas salas de 1 ano e às 11h45 nas salas dos 2 anos. 

 O lanche é servido a partir das 14h45 nos berçários e 

nas salas de 1 ano e às 15h nas salas dos 2 anos.   

3. Quaisquer referências alimentares (intolerâncias alimentares) 

deverão ser transmitidas à equipa de sala, através de formulário 

próprio, bem como, declaração médica. 

4. Nos casos em que as crianças consumam produtos diferentes (ex: 

vegetariano, etc) dos que normalmente são fornecidos pela 

Instituição, deverão trazer de suas casas os referidos produtos.  

5. No sentido da promoção de uma alimentação saudável (porções e 

diversidade), e tendo em conta a disponibilização de refeições por 
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parte do Centro (almoço e lanche), não devem os encarregados de 

educação, trazer lanche que substitua o que será disponibilizado às 

crianças.  

6. Sempre que se realizem festas de aniversário na Creche, não é 

permitida a distribuição de prendas comestíveis que contrariem a 

fomentação de uma alimentação saudável (ex: gomas, chupas, 

pastilhas elásticas, etc.), sendo apenas permitido o bolo de 

aniversário.   

7. As ementas são elaboradas pela Equipa da cozinha com o 

supervisionamento de um nutricionista e devidamente aprovadas 

pela Direcção da Instituição e serão afixadas semanalmente em 

local bem visível, de modo a serem facilmente consultadas pelos 

Pais/Encarregados de Educação.  

8. Salvaguardam-se situações pontuais, que por motivos de força 

maior as ementas poderão ser alteradas. 

 

NORMA XX 

Cuidados Pessoais de Saúde 

 

1. Não é permitida a entrada de crianças que apresentem sintomas 

de doença ou más condições de higiene; 

2. Em caso de queda, acidente ou doença súbita, deverá a criança 

ser assistido no Centro de Saúde local ou no estabelecimento 

hospitalar mais próximo, quando a situação o justifique, 

avisando-se de imediato o Encarregado de educação para que 

este acompanhe a criança ou se desloque ao local onde 

acriança permanecer; 
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3. 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 de sala, juntamente com a prescrição médica e / ou 

termo de responsabilidade devidamente assinado (formulário 

próprio); 

4. Os medicamentos a administrar respeitando as indicações da 

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

criança; Em situações pontuais de estados febris, só será 

administrada medicação consoante autorização dos 

Encarregados de Educação (formulário próprio); 

5. Será condição de impedimento de frequência da Instituição, 

qualquer doença que afete uma criança e/ou 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; 

6. Após o estado febril da criança e na falta de documento médico, 

o Encarregado de Educação deverá assinar um termo de 

responsabilidade em como acriança está em condições de 

frequentar a Creche 

7. Em casos de “parasitas”, e dado o grande poder de propagação, 

avisar-se-á imediatamente os Pais/Encarregados de Educação, 

que deverá proceder à desinfestação. A criança só poderá 

regressar à Instituição com a cabeça completamente limpa.  

8. Existe um programa de higiene e limpeza das instalações e 

desinfeção do material em uso, bem como sobre o estado 

sanitário de todo o pessoal ao serviço, o qual é testado por 
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documento atualizado anualmente. 

 

       NORMA XXI 

Vestuário 

 

1. Os pais devem fornecer fraldas, creme de muda, toalhetes, uma 

muda completa de roupa na mochila ou para ficar na instituição, 

um chapéu, os biberões para o leite e a água são fornecidos 

pelos pais devidamente esterilizados;  

2. As crianças têm uma mochila com os produtos acima 

mencionados que, quando necessário, devem ser repostos pelos 

familiares. 

3. Todos os objetos das crianças são individuais, identificados e 

mantidos em perfeito estado de limpeza, conservação e 

arrumação. (Guião Técnico e Norma XVI do Despacho 

Normativo nº 99/89, de 27 de Outubro) 

4. Na Creche é obrigatório o uso de bibe e chapéu da Instituição, 

nas salas a partir dos 2 anos, sendo a respectiva encomenda 

feita junto da Equipa Educativa da sala. 

 

NORMA XXII 

Medidas de autoproteção em caso de acidente ou incendio 

 

O Centro Paroquial e Social do Salvador possui um plano de emergência 

para todas as respostas sociais de modo a dar cumprimento à portaria nº 

1532/2008 de 28 de dezembro. 

 

NORMA XXIII 
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Passeios ou Deslocações 

 

1. No decorrer do ano letivo, podem realizar-se passeios ou 

deslocações no âmbito do plano de atividades da Creche serão 

anunciados antecipadamente. 

2. Para que a criança possa participar, os pais/ encarregados de 

educação deverão autorizar o passeio ou deslocação, assinando 

a circular. 

3. O pagamento (quando aplicável) do passeio ou deslocação 

deverá ser efetuado até ao prazo estipulado na circular.  

4. A autorização é vinculativa, pelo que não nos responsabilizamos 

pelo reembolso. 

5. Se o aluno não cumprir o horário de chegada à Instituição, esta 

não assegura o transporte do aluno para o passeio ou 

deslocação. 

6. Sempre que os pais/ encarregados de educação não pretendam 

que o seu educando realize a saída, deverão comunicá-lo à 

responsável da sala, na data indicada, de modo a permitir a 

necessária organização interna da creche. 

7. A concretização das referidas saídas são efetuadas ao abrigo de 

seguros adequados. 

8. Para a realização de passeios na comunidade envolvente (ex: 

jardim publico, largo alcaçarias, etc.), será fornecida uma 

declaração de saída, que autoriza o aluno a participar durante 

todo o ano lectivo.  

 

NORMA XXIV 

Quadro de Pessoal 
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1. O quadro de pessoal deste estabelecimento/estrutura prestadora 

de serviços encontra-se afixado em local bem visível, contendo 

a indicação do número de recursos humanos (Direcção Técnica, 

equipa técnica, pessoal auxiliar. 

2. O quadro de pessoal e os indicadores de pessoal deverão 

assegurar os níveis adequados na qualidade do atendimento, 

de acordo com a legislação e orientações técnicas provindas 

das tutelas sem prejuízo do que se encontrar estabelecido em 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho e demais 

legislação laboral. 

3. Cada sala de Creche (exceto os berçários) deverá contar com 

um educador de infância, habilitado para o desenvolvimento das 

atividades educativas (art. 12 nº1 do Decreto-Lei, nº 147/97, de 

11 de Junho) 

4. O pessoal não docente, por nº de salas, deverá ser em número 

suficiente, de acordo com o determinado conjuntamente pelos 

dois Ministérios e convenientemente selecionado e preparado 

para assegurar, no período de funcionamento e em cooperação 

com as famílias, os cuidados e as atividades, necessários às 

crianças, a manutenção da higiene e limpeza do 

estabelecimento, bem como o funcionamento da cozinha e 

demais serviços. 

 

NORMA XXV 

Direcção Técnica 

 

A Direção Técnica da Creche deste estabelecimento prestador 

de serviços compete a um técnico, nos termos do Decreto-Lei, 
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nº 64/2007 de 14 de março e pela portaria 262/11 de 31 de 

agosto, cujo nome, formação se encontra afixado em local 

visível. de 11 de Junho, cujo nome, se encontra afixado em 

local visível. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

 

NORMA XXVI 

Direitos do Encarregado de Educação/criança 

 

São direitos do encarregado de educação/criança: 

a) Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade e 

privacidade familiar, bem como, pelos seus usos e costumes. 

b) Ser informado das regras e receber cópia do regulamento Interno 

c) Beneficiar dos serviços prestados  

d) Ter acesso a todas as matérias relevantes do processo educativo dos 

seus educandos ou outros documentos quando solicitados 

e) Exigir qualidade e eficácia dos serviços prestados aos seus 

educandos 

f) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu 

processo individual da natureza pessoal ou relativos à família  

g) Ter acesso ao livro de reclamações 

h)Participar na vida da Creche, bem como cooperar com a equipa 

educativa; 

i)Apresentar sugestões de melhoria relativas ao funcionamento da 

Creche; 
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Norma XXVII 

 Deveres do Encarregado de Educação  

 

São deveres do encarregado de educação: 

a)Obedecer ao Regulamento do Centro e a outras regras que venham a 

ser estabelecidas. 

b)Tratar com respeito os colaboradores, familiares, clientes, dirigentes e 

toda a comunidade do Centro Paroquial e Social do Salvador. 

c)Cumprir o pagamento das mensalidades  

d)Comunicar à instituição a intenção da anulação do contrato da 

prestação de serviços. 

e)Pedir esclarecimentos, sempre que necessário, bem como informar a 

direção de situações irregulares que se verifiquem; 

f)Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, 

pontualidade do seu educando. 

g)Fornecer informação atempada sobre qualquer alteração dos dados 

que constam no processo individual do se educando; 

h)Informar a Equipa de sala sobre qualquer situação que esteja ou possa 

estar a afetar o seu educando, e que comprometa o seu 

desenvolvimento, educação ou integração no Centro; 

i)Justificar as ausências do seu educando;  

 

 

Norma XXVIII  

 

Direitos do Centro Paroquial e Social do Salvador 
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São direitos do Centro:  

a) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação 

da veracidade das declarações prestadas pelo cliente no ato da 

admissão. 

b) Ao centro é reservado o direito de suspender o serviço sempre que os 

clientes grave e reiteradamente, violem as regras constantes do presente 

regulamento, de forma muito particular, quando ponha em causa ou 

prejudique a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente 

necessário à eficaz prestação dos mesmos, ou ainda, ao relacionamento 

com terceiros e à relação com a IPSS.  

c) Zelar pelos espaços e materiais do Centro.  

d)Promover a participação dos pais na elaboração do processo 

educativo; 

 

Norma XXIX 

Deveres do Centro  

São deveres do Centro:  

a) Garantir qualidade dos serviços prestados 

b) Manter os processos atualizados  

c) Dispor de livro de reclamações 

d) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos 

e) Assegurar a existência de recursos humanos na resposta. 

f) Promover ações de formação do pessoal docente e não docente. 

g) Disponibilizar apoio técnico, documental e material para prossecução 

das atividades e serviços prestados no Centro; 

h) Promover segurança a todas as crianças, bem como restante 

comunidade do Centro; 

i) Facultar cópia do Regulamento Interno. 



 27 

 

NORMA XXX 

Gestão de Situações de Negligência, Abusos e Maus-tratos 

 

1. No sentido de prevenir Situações de Negligência, Abusos e Maus-

tratos, a Direção deverá promover reuniões de trabalho com os 

Encarregados de Educação e com os colaboradores, dispensando 

especial atenção à questão do relacionamento (inter-pessoal).  

2. O Centro Paroquial e Social do Salvador tem uma política de 

orientação quanto às regras e formas de atuação em situações de 

negligência, abusos e maus-tratos aos clientes. 

3. Desta forma, qualquer acto ou atitude que ultrapasse o respeito 

pelo outro, a sua dignidade, integridade física e os seus bens será 

analisado em conformidade com o procedimento definido e os 

mecanismos de sanção previstos: 

a) Quando o colaborador é vítima de situações de violência física, 

psíquica e/ou verbal, por parte dos clientes e/ou familiares, este 

deverá comunicar a ocorrência à Direção ou à responsável da 

sala, com a maior brevidade possível, e descrever toda a 

situação numa ficha de ocorrências.  

b) De acordo com a gravidade da situação, o cliente e/ou 

familiares poderão ser repreendidos verbalmente, podendo o 

Centro Paroquial e Social do Salvador, em casos de extrema 

gravidade, fazer cessar o contrato de prestação de serviços, 

sempre com notificação prévia ao encarregado de Educação. 

c) Quando o cliente é vítima de situações de negligência, 

violência física, psíquica ou verbal, por parte dos colaboradores, 

a Direcção avaliará a gravidade da situação, de modo a dar 
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início a um processo disciplinar no sentido de apurar os factos 

ocorridos com o maior rigor possível.  

d) Nos casos em que as situações de negligência, abusos ou 

maus-tratos ocorridas no pré-escolar, cuja gravidade o justifique, 

serão comunicadas às autoridades competentes (Polícia ou 

Ministério Público) pela Direcção da Instituição. 

e) No caso de uma criança apresentar frequentemente sinais de 

abusos e maus-tratos, a Educadora avisa de imediato a Direção 

para que a mesma se reúna com a família de modo a alertar 

para a situação ou então, avisa a Comissão Proteção Crianças e 

Jovens em Risco, dependendo da situação.  

 

NORMA XXXI 

Depósito e Guarda dos Bens das Crianças 

 

1. Cada criança tem direito a um cabide.  

2. Todos os objectos, roupa e mochila, pertencentes à criança 

deverão estar devidamente identificados.  

3. A Creche não se responsabiliza pelo desaparecimento de roupas, 

objectos trazidos de casa tais como, mochilas, brinquedos, 

anéis, colares, telemóveis, etc.  

 

NORMA XXXII 

 Cessação da prestação de serviços por facto imputável ao 

Encarregado de Educação  

 

1. A prestação de serviços cessa, por iniciativa do Encarregado de 

Educação com pré-aviso no prazo de 30 dias.  
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2. Na eventualidade da cessação ocorrer, após a matrícula ou 

renovação, não serão devolvidas as verbas recebidas. 

 

Norma XXXIII 

Cessação ou interrupção da prestação de serviços por facto 

imputável ao Prestador de Serviços 

 

Em caso de não cumprimento das normas, de quebra de 

confiança, de confidencialidade ou de difamação em relação ao 

Centro, este reserva o direito de cessar a prestação de serviços 

vinculada pelo contrato de prestação de serviços. 

 

NORMA XXXIV 

Faltas/ausências 

 

1. Consideram-se justificadas as ausências das crianças 

resultantes de doença ou de outros motivos relevantes, dos 

quais tenha sido dado conhecimento atempado, 

preferencialmente por escrito, à Instituição. 

2. No caso de uma ausência motivada por doença que exceda os 

15 dias consecutivos, deverá ser apresentado o respectivo 

Atestado Médica durante o próprio mês. 

3. A falta de comparência, com carácter ocasional, na creche, 

deverá ser comunicado preferencialmente por escrito, ao 

pessoal da Instituição no dia anterior ou até às 9h30m do 

respectivo dia. 

4. As ausências justificadas por motivo de férias ou de períodos 

interpolados, não determina qualquer redução na mensalidade. 
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5. As faltas de comparência não justificadas, superiores a 10 dias, 

determinam uma análise caso a caso, que poderá determinar o 

cancelamento da respectiva inscrição. 

 

 

NORMA XXXV 

Contrato 

 

Nos termos da legislação em vigor, entre o encarregado de educação e o 

Centro deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de 

serviços. 

 

NORMA XXXVI 

Livro de Reclamações 

 

1. A Direção ou qualquer profissional da Creche estão à disposição 

para receber sugestões e reclamações apresentadas pelos 

Encarregados de Educação, no sentido de melhorar a qualidade 

dos serviços prestados, contribuindo assim para o melhor 

funcionamento da Creche e bem-estar de todos. 

2. No que refere o número anterior, as sugestões também podem 

ser depositadas na caixa para o efeito; 

3. Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento possui 

livro de reclamações 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

NORMA XXXVII 

Alterações ao Regulamento 

 

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

estabelecimentos ou das estruturas prestadoras de serviços 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 XXXVIII 

Integração de Lacunas 

 

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

tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria. 

 

NORMA XXXVIX 

Disposições Complementares 

 

Critério de mudança de respostas sociais da creche para o Pré-

escolar 
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As três salas finalistas da valência de creche (24 aos 36 meses) vão dar 

lugar na valência de pré-escolar (3 aos 6 anos) a apenas duas salas com 

25 crianças cada. 

Deste modo torna-se imperioso levar a cabo mudanças ao nível de 

recursos humanos bem como de crianças. 

Assim sendo, fixaram-se os seguintes critérios para as mudanças em 

causa: 

 

 

Critério 1:Mudança de Recursos Humanos (Educadora / Auxiliar) 

Os critérios ora fixados serão aplicados durante seis anos lectivos 

consecutivos, composto por dois triénios, consistindo em: 

a) No primeiro triénio das três educadoras das turmas finalistas da 

creche, irá permanecer nessa valência a educadora com menor 

antiguidade na Instituição. 

b) No segundo triénio, será invertida a situação, permanecendo na 

creche a educadora das turmas finalistas com mais antiguidade 

na Instituição. 

 

Critério 2:Constituição de Turmas nas Salas entre os 24 e os 36 

meses 

a) As salas de idades compreendidas entre os 24 e os 36 meses 

vão ter 17 novas crianças, o que se traduz num total de 51 

crianças, as quais ao passarem para a valência do Pré-escolar, 

terão que ser agrupadas em dois grupos de 25 cada:Assim, os 

critérios para a composição das turmas serão o seguinte:  

b) As crianças cujas educadoras transitam para o pré-escolar 

acompanham-na. 
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