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Capitulo I 
Natureza e Missão 

Artigo 1º 
Missão 

Tendo como inspiração a Doutrina Social da Igreja, o Centro Social Paroquial de S. Pedro e S. 
João do Estoril procura estar atento às necessidades mais prementes das pessoas da sua área 
geográfica, no sentido de promover Respostas Sociais diversificadas com qualidade profissional 
criando, simultaneamente, uma comunidade de serviço entre trabalhadores, profissionais e 
voluntários, dando testemunho da caridade da Igreja de S. Pedro e S. João do Estoril. 
 

Artigo 2º 
Caraterização e Localização 

O Centro Social Paroquial de S. Pedro e S. João do Estoril, adiante designado por CSPSPSJE, é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social com natureza pública sem fins lucrativos e 
canonicamente ereta, com sede na Praceta Padre João Cabeçadas, nº 60, S. João do Estoril, 
2765-486 Estoril. 
 

Artigo 3º 
Âmbito de Aplicação 

O CSPSPSJE celebrou Acordo de Cooperação com o Centro Regional de Segurança Social de 
Lisboa e Vale do Tejo, em 28.09.1990, para esta Resposta Social. O Centro de Convívio 
desenvolve atividades de animação, socioculturais e desportivas, visando momentos de lazer na 
interação entre pares.  
A Resposta Social Centro de Convívio funciona na morada da sede. 
 

Artigo 4º 
Legislação Aplicável e Enquadramento Legal 

Os princípios legislativos pelos quais se rege a Resposta Social Centro de Convívio são: 

 Portaria 196-A/2015, de 01 de Julho, alterada pela Portaria 218-D/2019, de 15 de Julho; 

 Decreto-Lei 141/89, de 28 de Abril; 

 Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário – Protocolo para o Biénio 
2017/2018; 

 Circular nº 4, de 2014.12.16, da Direção Geral da Segurança Social – Comparticipações 
Familiares; 

 Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS; 

 Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 
 

Artigo 5º 
Objetivos Gerais 

O CSPSPSJE visa através da Resposta Social Centro de Convívio: 
1. Dar resposta adequada às carências que eventualmente se verifiquem na comunidade 

envolvente à Instituição, mediante ações de assistência, promoção ou desenvolvimento, 
segundo as circunstâncias, conforme os Estatutos do CSPSPSJE;  

2. Combater situações de isolamento e solidão; 
3. Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais; 
4. Promover o bem-estar físico, psíquico e social; 
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5. Estabilizar ou retardar o processo de envelhecimento; 
6. Proporcionar atividades para ocupação dos tempos livres. 

 
Capitulo II 

Calendarização e Horários 
Artigo 6º 
Horários 

A Resposta Social Centro de Convívio funciona de segunda a sexta-feira, das 14.00h às 18.00h. 
 

Artigo 7º 
Calendarização 

A Resposta Social Centro de Convívio e os respetivos Serviços Administrativos funcionam todos 
os dias exceto: 
a) Sábados, domingos e feriados; 
b) 3ª feira de Carnaval; 
c) Feriado Municipal de 13 de Junho; 
d) Outro(s) a definir anualmente no Manual de Acolhimento do Cliente. 
 

Capítulo III 
Processo de Admissão 

Artigo 8º 
Condições Gerais 

A Resposta Social Centro de Convívio tem capacidade para 30 Clientes, com 30 vagas em 
Acordo de Cooperação. 
 

Artigo 9º 
Candidatura 

1. Para efeitos de admissão, os Clientes deverão candidatar-se através do preenchimento de 
uma Ficha de Candidatura que constitui parte integrante do processo do Cliente. 

2. O processo de admissão deverá passar por uma entrevista ao candidato, feita pela Diretora 
Técnica da Resposta Social, destinada a: 

a) Estudar a situação socioeconómica e familiar do candidato; 
b) Informar e esclarecer sobre o Regulamento Interno da Resposta Social Centro de Convívio. 
3. No caso de candidatos que reúnam os requisitos de admissibilidade e não exista vaga, os 
mesmos serão integrados na lista de espera, se assim o entenderem. 
 

Artigo 10º 
Critérios e Condições de Admissão 

Serão admitidos como Clientes do Centro de Convívio, os indivíduos que reúnam os critérios e 
condições abaixo indicadas: 
1. Pessoas com residência na área geográfica da Paróquia de S. Pedro e S. João do Estoril. 
2. Idade igual ou superior a 65 anos.  
3. Concordância do Cliente com os princípios, os valores e as normas regulamentares da 

instituição e a aceitação do Contrato de Prestação de Serviços.  
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Artigo 11º 
Gestão da Lista de Espera 

1. Para os candidatos que integrem a lista de espera do Centro de Convívio, no caso de 
surgimento de vaga, a gestão da lista e a seleção dos candidatos será efetuada mediante o 
candidato que reunir maior pontuação e ponderação segundo os critérios de admissão e 
priorização.  

2. Em caso de empate na pontuação e ponderação, será tida em conta a data de inscrição, 
sendo que o candidato que se inscreveu há mais tempo terá prioridade para a admissão.  

3. Quando um candidato em Lista de Espera é contactado para admissão e não aceite no 
momento por considerar inoportuno, mas, pretendendo dar continuidade na Lista de 
Espera, o seu processo reintegra novamente a lista, mas, com data de inscrição desde o 
momento do contacto. 

4. A inscrição na lista terá a validade de um ano a não ser que o candidato manifeste interesse 
na sua manutenção, tendo, para esse efeito, de contactar a Instituição. 

 
 

Artigo 12º 
Admissão 

1. A admissão dos Clientes é da responsabilidade da Direção da Instituição, sendo os processos 
de admissão orientados pela Diretora Técnica da Resposta Social e respetivos serviços 
administrativos. 

2. No ato da admissão serão entregues e esclarecidos ao Cliente o Regulamento Interno do 
Centro de Convívio e o Manual de Acolhimento do Cliente.  

 
Artigo 13º 

Documentos a Apresentar 
1. No ato da inscrição o Cliente deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Documento de identificação 
b) Cartão de Utente dos Serviços de Saúde 
c) Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 
d) Cartão de Pensionista 
e) Número de Contribuinte (NIF) 
f) Documento a regular a tutela ou curatela e documentos referentes ao Tutor ou 

Curador 
g) Relatório Médico ou Declaração do estado de saúde do Cliente, bem como a respetiva 

guia de tratamento. 
 

Capítulo IV 
Comparticipação Familiar 

Artigo 14º 
Mensalidade 

1. A comparticipação familiar mensal a determinar para cada Cliente é calculada em função do 
estudo da situação económica do agregado familiar, com base na Portaria 196-A/2015, de 01 
de Julho, alterada pela Portaria 218-D/2019, de 15 de Julho e nas Orientações Técnicas da 
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Direção Geral da Segurança Social, e em conformidade com o Regulamento Interno do 
Centro de Convívio. 

2. A comparticipação familiar mensal é determinada com a aplicação de uma percentagem 
sobre o rendimento per capita de 5%, até ao limite da mensalidade máxima, definida 
anualmente no Manual de Acolhimento do Cliente. 
 
  
 

 
3. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a 

seguinte fórmula:  

RC = RAF/12 - D 

  

n 

Sendo: 
RC   = Rendimento per capita mensal 
RAF = Rendimento do agregado familiar (anula ou anualizado)  
D     = Despesas mensais fixas 
n     = Número de elementos do agregado familiar 
 
Para além do utente da Resposta Social, integra o agregado familiar, o conjunto de pessoas 
ligadas entre si por vínculo de parentesco, afinidade ou outras situações similares, desde que 
vivam em economia comum, designadamente: 

 
a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos; 
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau; 
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral; 
d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou 

administrativa;  
e) Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e 

crianças e jovens confiados por decisão judicial ao utente ou a qualquer dos elementos 
do agregado familiar. 

3.1. Para efeitos de determinação do montante de rendimento do agregado familiar (RAF), 
consideram-se os seguintes rendimentos:  
a) Do trabalho dependente;  
b) Do trabalho independente - rendimentos empresariais e profissionais;  
c) De pensões;  
d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);  
e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas pela frequência e conclusão, até ao 

grau de licenciatura);  
f) Prediais;  
g) De capitais;  
h) Outras fontes de rendimento. 

3.2. A prova dos rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de documentos 
comprovativos dos rendimentos auferidos no ano anterior adequados e credíveis, 
designadamente de natureza fiscal, nomeadamente a última declaração do I.R.S, respetiva 
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nota de liquidação em documento autenticado pelo serviço de finanças e outros 
documentos comprovativos da real situação do agregado familiar. 

3.3. Para efeitos da determinação do montante do rendimento disponível do agregado familiar, 
consideram-se as seguintes despesas fixas:  
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido;  
b) Renda de casa ou prestação de vida pela aquisição de habitação própria e permanente;  
c) Despesas com transportes públicos, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona 

de residência;  
d) Em caso de doença crónica são consideradas as despesas de saúde e de aquisição de 

medicação de uso continuado, devidamente acompanhadas de declaração médica 
atestando a existência de doença(s) crónica(s), bem como informação do(s) 
medicamento(s) de uso continuado, aplicáveis ao(s) caso(s) concreto(s). 

3.4. Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b), c) e d) do ponto 3.3 fica estabelecido 
como limite máximo do total das despesas a considerar o valor equivalente ao RMMG. Nos 
casos em que essa soma é inferior ao RMMG, é considerado o valor real da despesa.  

3.5. A prova das despesas referidas nos pontos b), c) e d) do presente artigo, é feita mediante a 
apresentação dos respetivos documentos.  

4. A falta de entrega dos documentos necessários para o cálculo do rendimento per capita 
implica o pagamento da mensalidade máxima.  

5. Sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações do rendimento, 
deverão ser feitas as diligências complementares que se considerem mais adequadas ao 
apuramento das situações, podendo a Instituição determinar a comparticipação familiar de 
acordo com os rendimentos presumidos.  

6. A mensalidade máxima é atualizada anualmente.  
7. As comparticipações familiares, em regra, são objeto de revisão anual. 
8. Por alteração das circunstâncias que estiveram na base da definição da comparticipação 

familiar de determinado agregado familiar pela utilização de uma Resposta Social, 
designadamente, no rendimento per capita mensal, pode a Instituição proceder à revisão da 
respetiva comparticipação.  

 
Artigo 15º 

Pagamento da Mensalidade 
1. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado até ao dia 15 do mês a que 

correspondem, entre as 08.30h às 13.00h e as 14.00h às 18.00h na Secretaria da Instituição.  
2. O não cumprimento desta norma implica o pagamento de uma multa de 10% do valor da 

mensalidade, bem como, a suspensão da permanência do Cliente na Resposta Social 
Centro de Convívio a partir do 1º dia útil do incumprimento, sem prejuízo da exigibilidade 
das correspondentes comparticipações familiares devidas até à data da denúncia do 
Contrato de Prestação de Serviços, se a situação não for, entretanto, devidamente 
regularizada. 

3. As comparticipações deverão ser pagas em numerário, cheque, Terminal de Pagamento 
Automático (TPA) ou transferência bancária pelo Cliente ou responsável pelo pagamento. 

 
Capitulo V 

Serviços e Atividades 
Artigo 16º 
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Refeições 
1. A Instituição poderá fornecer almoço e lanche, conforme ementas que serão semanalmente 

afixadas, e de acordo com a disponibilidade do serviço de refeitório. Para isso deve o Cliente 
efetuar o pedido diretamente à Diretora Técnica, mesmo que seja pelo telefone, até às 
10.00h do próprio dia (no caso do almoço) ou até às 15.00h (no caso do lanche). 

2. O almoço será servido diariamente entre as 12.45h e as 14.00h e o lanche entre as 16.00h e 
as 16.30h. 

3. Sempre que solicitado pelo Cliente o almoço e o lanche têm um valor para além da 
comparticipação familiar definida para cada Cliente. O valor das respetivas refeições será 
anualmente afixado no Manual de Acolhimento do Cliente. 

 
Artigo 17º 
Atividades 

1. A Resposta Social Centro de Convívio proporciona atividades de animação, socioculturais e 
desportivas dirigidas e orientadas segundo as capacidades e interesses dos Clientes. 

2.  A programação das atividades é anual e consta no Plano de Atividades de Desenvolvimento 
Pessoal (PADP). A mesma poderá ser alterada e/ou anulada, por motivos imprevistos.  

3. Podem ser programadas atividades com encargos para os Clientes, para além da 
comparticipação familiar prevista no artigo 14º. 

 
Capitulo VI 

Recursos Humanos e Instalações 
Artigo 18º 

Recursos Humanos 
1. A Direção da Instituição é o órgão responsável pela fiscalização e orientação da Resposta 

Social. 
2. A gestão e a coordenação direta da Resposta Social Centro de Convívio é da 

responsabilidade de uma Diretora Técnica. 
3. Os recursos humanos diretamente envolvidos na atividade da Resposta Social Centro de 

Convívio encontram-se afixados em placard próprio contendo informação do número de 
recursos humanos (Direção Técnica, equipa técnica, ajudantes de ação direta, pessoal 
auxiliar, estagiários e voluntários), bem como, a carga horária definida de acordo com a 
legislação/normativa em vigor.  

 
Artigo 19º 
Instalações 

A Resposta Social de Centro de Convívio dispõe dos seguintes recursos: 

 2 Gabinetes de atendimento e apoio logístico 

 1 Sala de convívio  

 1 Sala de audiovisuais/Biblioteca 

 1 Salão Polivalente 

 1 Cozinha, 1 Copa e 1 Refeitório 

 1 Enfermaria 

 1 Sala de Fisioterapia 

 1 Secretaria 

 Instalações sanitárias do pessoal 
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 Instalações sanitárias para Clientes com e sem mobilidade condicionada. 
 

Capitulo VII 
Direitos e Deveres 

Artigo 20º 
Direitos do Cliente 

São direitos do Cliente: 
1. Ver respeitada a sua intimidade e privacidade, nomeadamente, no que concerne ao 

fornecimento de dados e informação de qualquer natureza de caráter pessoal. Não se 
encontra abrangido nesta disposição o acesso de tais dados com efeitos meramente 
informativos a entidades com as quais a Instituição mantém acordos de cooperação, 
protocolos, parcerias, e no cumprimento de ordens judiciais. 

2. Possuir um exemplar do Contrato de Prestação de Serviços assinado. 
3. Conhecer todas as alterações de prestação de serviços. 
4. Reclamar verbalmente ou por escrito. 
 

Artigo 21º 
Deveres do Cliente 

São deveres do Cliente: 
1. Cumprir com o Regulamento Interno para assegurar o bom funcionamento da Resposta 

Social Centro de Convívio. 
2. Colaborar com a Instituição, prestando todas as informações necessárias de forma a adequar 

à sua situação um plano de cuidados individualizados. 
3. Participar em todas as reuniões para que seja convocado. 
4. Respeitar e tratar qualquer dirigente, colaborador e voluntário com urbanidade. 
5. Tratar com zelo as instalações e equipamentos ao seu dispor. 
6. Cumprir com as regras de higiene e normas de segurança da Instituição.   

 
Artigo 22º 

Direitos da Instituição 
São direitos da Instituição: 
1. Ver cumprido o Regulamento Interno da Resposta Social Centro de Convívio pelo Cliente. 
2. Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação e veracidade das 

declarações prestadas pelo Cliente, sempre que a Instituição considere necessário. 
3. Serem tratados com dignidade os dirigentes, colaboradores e voluntários da Instituição. 
4. Ver respeitado o seu património. 
 
 
 

Artigo 23º 
Deveres da Instituição 

São deveres da Instituição: 
1. Celebrar um Contrato de Prestação de Serviços com o Cliente, feito em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos outorgantes. 
2. Proceder à entrega do Regulamento Interno e do Manual de Acolhimento do Cliente. 
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3. Garantir o bom funcionamento da Resposta Social Centro de Convívio, de forma a assegurar 
o bem-estar e o adequado atendimento ao Cliente. 

4. Manter uma estrutura de recursos humanos qualitativa e quantitativamente adequada ao 
normal desenvolvimento das atividades e serviços. 

5. Aplicar as instruções emanadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, em matéria de recursos humanos e ainda no que respeita à comparticipação dos 
Clientes pela utilização da Resposta Social Centro de Convívio. 

6. Guardar sigilo dos dados pessoais fornecidos pelos Clientes, salvo quando solicitados e para 
efeitos meramente informativos, por entidades com as quais a Instituição mantém Acordos 
de Cooperação, Protocolos, Parcerias e no cumprimento de ordens judiciais. 

 
Artigo 24º 

Direitos do Trabalhador 
São direitos do Trabalhador: 
1. Ter conhecimento do Regulamento Interno da Resposta Social Centro de Convívio, normas 

de funcionamento, deliberações da Direção e demais informação para o bom desempenho 
da atividade. 

2. Ser tratado com respeito e urbanidade pelos representantes legais e Clientes da Instituição, 
superiores hierárquicos e demais pessoas que estejam ou entrem em relação com a 
Instituição. 

3. Receber formação profissional e humana de âmbito geral e especifico para as funções que 
desempenha se verificado como necessário pela Instituição. 

4. Ter autonomia técnica para o exercício da atividade no caso de profissões vinculadas a 
regulamentação ou deontologia profissional.  

 
Artigo 25º 

Deveres do Trabalhador 
São deveres do Trabalhador: 
1. Cumprir as normas do presente Regulamento Interno e outras deliberações da Direção. 
2. Tratar com urbanidade os Clientes da Instituição, representantes legais, superiores 

hierárquicos e demais pessoas que estejam ou entrem em relação com a Instituição. 
3. Estar devidamente identificado com o nome e categoria profissional. 
4. Executar todas as tarefas com zelo e dedicação. 
5. Zelar pela preservação e uso adequado das instalações, bem como, dos bens dos Clientes e 

da Instituição. Informar o(s) superior(es) hierárquico(s) sobre os aspetos relevantes para o 
bem-estar dos Clientes e qualidade dos serviços prestados. 

6. Guardar lealdade à Instituição, designadamente não divulgando informações relativas às 
mesmas e/ou aos Clientes e familiares destes.Colaborar na obtenção de maior produtividade 
e qualidade dos serviços e Respostas Sociais, bem como na promoção humana e 
desenvolvimento social de todas as pessoas envolvidas na atividade da Instituição. 

7. Frequentar ações de formação profissional propostas pela Instituição. 
 

Artigo 26º 
Definição de Funções 

1. Diretora de Serviços – Estuda, organiza, dirige e fiscaliza, nos limites dos poderes de que está 
investida, as atividades da instituição, colabora na determinação da política da instituição, 
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planeia a utilização mais conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, instalações 
e capitais; orienta, dirige e fiscaliza a atividade da instituição segundo os planos 
estabelecidos, a política adotada e as normas e regulamentos prescritos, cria e mantém uma 
estrutura administrativa que permita explorar e dirigir a instituição de maneira eficaz, 
colabora na fixação da política financeira e exerce a verificação dos custos. 

2. Diretora Técnica/Assistente Social – Estuda e define normas gerais, regras de atuação do 
serviço social na instituição; procede à análise de problemas de serviço social diretamente 
relacionadas com os serviços da instituição; assegura e promove a colaboração com os 
serviços sociais de outras instituições ou entidades; estuda com os seus colaboradores, pares 
ou superiores, as soluções dos seus problemas; ajuda os Clientes a resolver adequadamente 
as dificuldades de adaptação e readaptação social, fomentando uma decisão responsável. 

3. Ajudante de Ação Direta – Trabalha, sob as regras de atuação da Diretora Técnica, 
diretamente com os Clientes, quer individualmente, quer em grupo, tendo em vista o seu 
bem-estar, pelo que executa a totalidade ou parte das seguintes tarefas: 
a) Recebe os Clientes e faz a sua integração no período de utilização dos equipamentos ou 

serviços; 
b) Procede ao acompanhamento diurno dos Clientes, dentro e fora dos estabelecimentos e 

serviços, guiando-os, auxiliando-os e estimulando-os através da conversação, detetando 
os seus interesses e motivações e participando na ocupação de tempos livres; 

c) Assegura a alimentação regular dos Clientes; 
d) Recolhe e cuida dos utensílios e equipamentos utilizados nas refeições; 
e) Presta cuidados de higiene e conforto aos Clientes e colabora na prestação de cuidados 

de saúde que não requeiram conhecimentos específicos, nomeadamente aplicando 
cremes medicinais, executando pequenos pensos e administrando medicamentos, nas 
horas prescritas e segundo as instruções recebidas; 

f) Substitui as roupas de cama e de casa de banho, bem como o vestuário dos Clientes, 
procede ao acondicionamento, arrumação, distribuição, transporte e controle das 
roupas lavadas e sua entrega na lavandaria; 

g) Requisita, recebe, controla e distribui os artigos de higiene e conforto; 
h) Reporta à instituição ocorrências relevantes no âmbito das funções exercidas; 
i) Conduz, se habilitado com carta de condução, as viaturas da instituição; 
j) Outras tarefas inerentes à sua função e aqui não especificadas. 

 
Capitulo VIII 

Disposições Finais 
Artigo 27º 

Contrato de Prestação de Serviços 
No ato de admissão é celebrado, por escrito, um Contrato de Prestação de Serviços entre a 
Instituição e o Cliente, bem como, o responsável pelo pagamento, se aplicável. 
 

Artigo 28º 
Cessação da Prestação de Serviços 

A cessação do Contrato poderá verificar-se nas seguintes condições: 
1. Por decisão unilateral do Cliente ou seu Representante Legal a qualquer altura da vigência 

do mesmo, devendo a Direção Técnica ser avisada por escrito: 
a) Por motivos previsíveis, com a antecedência mínima de 30 dias da data da cessação. 
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b) Por motivos imprevisíveis, logo que lhes seja possível. 
2. Por decisão unilateral da Instituição previamente autorizada pela Direção quando: 

a)  O Cliente ou seu representante não cumpram as obrigações assumidas nos termos do 
presente Regulamento, a Instituição deverá avisar com 15 dias de antecedência da 
decisão que pretende tomar. 

b) Se verifique a inadequação dos serviços prestados ao Cliente face à necessidade de 
promoção do seu bem-estar, a Instituição deverá avisar com 15 dias de antecedência da 
decisão que pretende tomar. 
 

Artigo 29º 
Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, a Instituição possui Livro de Reclamações, o qual poderá ser 
solicitado na Secretaria da Instituição. 

 
Artigo 30º 

Aspetos de Ordem Geral 
1. A Instituição não se responsabiliza pela perda ou danos de objetos pessoais, assim como de 

quaisquer valores que os Clientes tragam consigo. 
2. Em caso de eventuais lacunas no presente Regulamento, as mesmas serão supridas pela 

Direção da Instituição, tendo em conta a Legislação/Normativos em vigor. 
3. Este regulamento entra em vigor no dia 01 de Setembro de 2019 e revoga o anterior 

regulamento de 01 de Maio de 2018. 
4. Os assuntos sujeitos a atualização anual serão apresentados no Manual de Acolhimento do 

Cliente, a entregar no momento da inscrição. 
 
S. João do Estoril, 26 de Julho de 2019 

 
 

A Direção 
 
 

Dra. Ana Rente 
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