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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

NORMA I 

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO 

AURPIS Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos do Seixal é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos (IPSS), devidamente 

registada na Direção Geral da Ação Social, Sob o n.º 47/81, com acordo de Distrital de 

Segurança Social de Setúbal em 28/04/2000. 

 

A AURPIS encontra-se localizada no Seixal, sito na Rua Paiva Coelho, n.º 47 2840-520 

Seixal, telefone 212278079, fax 212273320, e-mail: geral@aurpis.com 

 

Este estabelecimento/estrutura prestadora de serviços rege-se pelo estipulado no 

Decreto-lei 64/2007 do Diário da República Nº 52 I Série 

 

NORMA II 

DENOMINAÇÃO E OBJETIVOS 

Esta valência é uma resposta social desenvolvida nas instalações da AURPIS, que visa 

contribuir para o bem-estar dos idosos durante a sua permanência na instituição e para 

a manutenção dos mesmos no seu meio sócio familiar 

 Objetivos 

a) Proporcionar um conjunto de serviços que contribuam para manter o idoso no 

seu meio de referência  

b) Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros 

grupos etários, a fim, de evitar o isolamento; 

c) Assegurar a satisfação das necessidades básicas, sobretudo dos mais 

carenciados; 

d) Prestar apoio psicossocial 

e) Apoiar os clientes na resolução dos seus problemas através da sua orientação 

para os serviços competentes. 
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NORMA III 

SERVIÇOS MÍNIMOS ASSEGURADOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS 

1. A valência de Centro de Convívio assegura a prestação de um conjunto de serviços 

nomeadamente: 

a) Alimentação pequeno-almoço e lanche;  

b) Cuidados de saúde 

c) Transporte 

d) Atividades de dinamização sociocultural 

e) Barbeiro 

a) Calista/Pédicure  

b) Massagem/Aromaterapia 

c) Colónias de Férias 

d) Passeios 

e) Grupo coral 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE SELECÇÃO E ADMISSÃO DOS CLIENTES 

 

NORMA IV 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

1. Condições gerais de admissão: 

a) Área geográfica de abrangência definida no acordo; 

b) Precariedade económica e dificuldade de acesso a recursos e serviços; 

c) Não sofrer de doença mental ou infetocontagiosa. 

d) Não perturbar a boa ordem e funcionamento do Centro de Convívio, 

nomeadamente por motivos de alcoolismo; 

2. Critérios de seleção: 

a) Isolamento/ Ausência de rede informal de apoio; 

b) Familiares que tenham uma vida profissional ativa, e não possam prestar a 

assistência necessária ao cliente 

c) Sempre que se encontrem em situação de risco de acelerar ou degradar o 

processo de envelhecimento 

d) Relações familiares fragilizadas/desajustadas 

e) Ser associado da Instituição  
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NORMA V 

CANDIDATURA 

Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do preenchimento de 

uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo. 

 

NORMA VI 

ADMISSÃO 

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

Instituição, a quem compete elaborar proposta de admissão. Aquando da admissão, o 

cliente deverá fazer prova das declarações efetuadas no preenchimento da ficha de 

inscrição, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos, no prazo máximo 

de 8 (oito) dias: 

 

a) Bilhete de Identidade do cliente e do representante legal, quando necessário; 

b) Cartão de Contribuinte do cliente e do representante legal, quando necessário; 

c) Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do representante legal; 

d) Cartão de utente dos serviços de Saúde ou de subsistemas a que o cliente 

pertença; 

e) Boletim de Vacinas e Relatório médico, comprovativo da situação clínica do 

cliente, quando solicitado; 

f) Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar; 

g) Comprovativo das despesas de medicação mensais; 

h) Comprovativo das despesas com renda /Amortização do empréstimo bancário; 

i) Comprovativos das despesas de transporte; 

A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos no número anterior 

deverão ser organizados pelo Técnico responsável pela valência. 

2. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de 

candidatura e respetivos documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo 

iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 

3. No ato da admissão é obrigatório a assinatura do contrato de prestação de 

Serviços entre o Utente/Representante Legal e a Instituição. 

4. É da competência do Presidente da Direção dar o parecer final sobre a admissão 

de todos os clientes, após análise do processo Social.  
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CAPÍTULO III 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA VII 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA 

O Centro de Convívio a que se aplica o presente, funcionará diariamente das 09h00 às 

17h30, excetuando o Domingo, o dia 1 de Janeiro, o dia 1 de Maio e o dia 25 de 

Dezembro. Salvaguarda-se a não prestação dos serviços em caso de força maior e 

devidamente justificado. 

NORMA VIII 

REFEIÇÕES 

1. O horário das refeições procede-se da seguinte forma: 

Pequeno – Almoço: das 09h00 às 10h30 

Lanche: das 15h00 às 16h30 

 

NORMA IX 

QUADRO DE PESSOAL 

O quadro de pessoal desta Instituição prestadora de serviços encontra-se afixado em 

local bem visível, contendo a indicação do número de recursos humanos e conteúdo 

funcional. 

NORMA X 

COORDENAÇÃO 

A coordenação da valência compete a um técnico com formação no âmbito das ciências 

sociais e humanas, cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em 

local visível. 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

NORMA XI 

Direitos e Deveres dos clientes 

 

1. São direitos dos clientes: 

a) Direito à identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem 

como dos seus usos e costumes; 

b) Direito à inviolabilidade da correspondência; 

c) Direito a exigir qualidade nos serviços prestados; 

d) Direito à prestação dos serviços conforme consta do contrato; 
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e) Direito a preservar a autonomia; 

f) Direito a escolher a resposta mais adequada à sua situação; 

g) Direito a gerir os seus rendimentos e bens; 

h) Direito à participação no planeamento das atividades a realizar. 

 

2. São deveres dos clientes: 

a) Dever de tratar com urbanidade os funcionários e dirigentes da Instituição; 

b) Dever de informar com a antecedência possível as alterações que modifiquem a 

prestação de serviços; 

c) Dever de cumprir o estabelecido no contrato; 

d) Dever de colaborar na prevenção da dependência; 

e) Dever de zelar pelo património da Instituição 

f) Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade ou quaisquer outros 

serviços prestados; 

g) Dever de prestar com veracidade todos os elementos necessários à constituição 

do processo. 

 

NORMA XII 

DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO 

1. São Direitos da Instituição: 

- Direito a serem tratados com respeito e dignidade os dirigentes e Funcionários; 

-Direito a receber atempadamente a mensalidade acordada, ou quaisquer outros 

serviços prestados; 

-Direito a proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da 

veracidade das declarações prestadas pelo cliente no ato de admissão; 

- Direito a ver respeitado o património da Instituição; 

-Direito a proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da 

veracidade das declarações prestadas pelo cliente no ato de admissão. 

 

2. São Deveres da Instituição: 

-Garantir o bom funcionamento dos serviços de acordo com os requisitos 

técnicos adequados; 

-Assegurar a existência dos recursos humanos adequados; 

-Proceder à admissão dos clientes de acordo com os critérios definidos no 

regulamento; 

-Cumprir o contrato de prestação de serviços estabelecido para cada cliente; 

-Assegurar o acesso ao regulamento interno da valência. 

 

 



 
 

Centro de Convívio - Sede 
Regulamento Interno 

 

Página 7 de 10 
 

RI.CC 

NORMA XIII 

TABELA E PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES DOS CLIENTES E SEUS FAMILIARES 

1. O valor da comparticipação familiar pela frequência da valência é determinado pela 

aplicação de uma percentagem de 1% a 5% sobre o rendimento per capita do agregado 

familiar de acordo com as normas em vigor definidas na Orientação Normativa, descrita 

na Circular nº 3 de 2 de Maio de 1997 da Segurança Social, e também de acordo com os 

serviços solicitados pelo cliente. 

2. As percentagens referidas no ponto anterior são aplicadas da seguinte forma: 

a)   1%. Atividades ocupacionais de carácter sóciorecreativo e culturais; 

b) 3%. Atividades ocupacionais de carácter sóciorecreativo e culturais, mais pequeno-

almoço ou lanche; 

c) 5% Atividades ocupacionais de carácter sóciorecreativo e cultural mais pequeno-

almoço e lanche; 

3.A prestação de serviços esporádicos (refeição, tratamento de roupas, serviço de 

calista/pédicure, transportes, etc.) estará sujeita ao preçário afixado na Instituição 

 

R= RF-D 

N 

 

Nota: nas despesas fixas mensais apenas se contemplam as despesas referentes a: 

- Renda de casa; 

- Medicamentos de uso continuado, em caso de doenças crónicas; 

- Água, eletricidade, telefone e gás  

 

A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, sendo que 

o valor do rendimento ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da soma dos 

rendimentos anualmente auferidos, por cada um dos elementos. 

1. A tabela das comparticipações dos clientes é de 4% sobre o rendimento apurado 

“Per Capita”. 

2. As mensalidades serão revistas anualmente em função da actualização das 

pensões ou reformas. 

3. As Comparticipações deverão ser pagas antecipadamente até ao dia 10 (dez) de 

cada mês, salvo motivo justificado. 

4. As mensalidades em atraso levam à suspensão da frequência da valência, 

podendo mesmo ser anulada, caso não sejam devidamente justificados; 

Sendo que:  
R = Rendimento “per capita” 
RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 
D = Despesas fixas 
N = Número de elementos do agregado familiar 
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5. O cliente em caso justificado, poderá suspender os serviços no máximo período 

de tempo 15 (Quinze) dias, exceto em situação de férias ou hospitalização que poderá 

decorrer até 30 (trinta) dias. 

6. Sempre que o cliente prescinda dos serviços por um período superior a 15 

(quinze) dias seguidos, deverá informar a Associação com a maior antecedência 

possível e com o limite de 10 (dez) dias úteis. 

7. Havendo a comunicação no prazo do aviso prévio acima referido, o cliente terá 

direito até 50% da redução na comparticipação mensal que lhe cabe. 

8. O pagamento da mensalidade é efetuado na secretaria da Associação. 

9. Após o pagamento dos serviços o recibo será imediatamente entregue ao cliente ou 

seu representante. 

 

NORMA XIV 

DIREITO E DEVERES DAS FUNCIONÁRIAS 

Direitos: 

1. É dever da Instituição assegurar boas condições de trabalho, quer do ponto de 

vista físico como psicológico; 

2. Promover ações de formação, tendo como objetivo a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

 

Deveres: 

1. Manter as Instalações da Instituição sempre limpo e arrumado, inclusive as 

viaturas; 

2. Respeitar e tratar com sociabilidade quer os clientes, Direção e restante pessoal; 

3. Dentro das horas de serviço apresentar-se devidamente fardada; 

4. Dar conhecimento à Técnica, ou Direção de qualquer anomalia, apresentando 

criticas e sugestões; 

5. Participar em reuniões de equipa para acompanhamento, avaliação e 

programação de trabalho; 

6. Informar a Instituição com antecedência mínima de 48 horas, salvo casos de 

força maior, da impossibilidade de garantir a prestação de serviços. 

7. O horário tem de ser rigorosamente cumprido na íntegra, pelo que o cartão de 

ponto só pode ser picado, com as funcionárias devidamente fardadas (no início e no 

fim do horário).  
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NORMA XV 

COMPETÊNCIAS DA DIRETORA TÉCNICA 

O serviço de Centro de Convívio é dirigido por uma Diretora Técnica com formação 

superior no âmbito das Ciências Sociais e Humanas. 

1- Definir metodologias e estratégias de intervenção de acordo com os objetivos 

gerais da instituição; 

2- Estudar, analisar e apresentar propostas no que respeita à avaliação do 

funcionamento do Centro de Convívio; 

3- Acompanhar de forma sistemática os clientes e suas famílias nas vertentes 

biopsicossocial; 

4- Acompanhar e sensibilizar as funcionárias face à problemática dos idosos e a 

problemáticas de outras faixas etárias que possam surgir; 

5- Manter atualizados os processos dos clientes; 

6- Realizar reuniões de trabalho com a equipa de ação direta. 

 

NORMA XVI 

COMPETÊNCIAS DAS AJUDANTES DE AÇÃO DIRETA 

1- Acompanhamento do cliente na Instituição, e sempre que não houver suporte 

familiar nos tratamentos, consultas ou outros serviços; 

2- È da competência das funcionárias zelar, rigorosamente na administração dos 

medicamentos, previamente organizados pela Técnica responsável; 

3- Colaborar no apoio das refeições dos clientes; 

4- Prestar serviços de cafetaria a todos os clientes e associados; 

5- Conduzir as viaturas da Instituição 

NORMA XVII 

       CONTRATUALIZAÇÃO 

Nos termos da legislação em vigor, entre o cliente ou o seu representante legal e a 

entidade gestora do estabelecimento/serviço deve ser celebrado, por escrito, um 

contrato de prestação de serviços.  

NORMA XVIII 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

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

reclamações, que poderá ser solicitado junto da secretária, sempre que desejado. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

NORMA XIX 

INTEGRAÇÃO DE LACUNAS 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Direção da Instituição. 

NORMA XX 

ENTRADA EM VIGOR 

O presente Regulamento entrou em vigor no dia 13 de Novembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- Este Documento foi Aprovado em Assembleia Geral, Realizada no dia 13 de 

Novembro de 2014 
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