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Serve o presente para regulamentar o funcionamento da Creche HumanusCAM (CRECHE), equipamento 
socioeducativo constituinte da resposta integrada de serviços do Centro de Apoio à Mulher (CAM) da Associação 
Humanidades (AH). 

Capitulo I - Disposições Gerais 

Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 

O presente regulamento aplica-se à CRECHE quer ela seja desenvolvida nas instalações do CAM ou noutras a 
designar pela AH. A CRECHE é norteada pela Missão da AH, legislação e normativos aplicáveis e pelo disposto no 
presente regulamento, assim como pelo Acordo de Cooperação celebrado com o Instituto de Segurança 
Social/Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa em 01/09/2006. 

Artigo 2º 

Destinatários/as 

A CRECHE é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à criança, 
destinada a acolher crianças dos 4 (quatro) meses aos 3 (três) anos, durante o período correspondente ao 
impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais1, permitindo a conciliação entre a vida 
pessoal/familiar e profissional do agregado familiar. 

Artigo 3º 

Objetivos 

1. A CRECHE propõe-se, num ambiente de segurança física e emocional a: 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida, valorização da 
diversidade, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas, como meio de relação, de 
informação, sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

c) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

d) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada 
criança; 

e) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, promovendo o 
melhor encaminhamento da criança; 

f) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo; 

g) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações para a sua efetiva 
colaboração quer a nível de reuniões periódicas quer de contactos individuais com os/as educadores/as; 

h) Promover o envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo estabelecendo relações de 
efetiva colaboração com a comunidade. 

Artigo 4º 

Princípios Orientadores 

1. Todas as crianças acolhidas na CRECHE são obrigatoriamente tratadas com dignidade, cuidado e respeito, de 
acordo com a sua idade e necessidades específicas, promovendo, numa atmosfera estimulante, o seu 

                                                 
1 De ora em diante a menção a: pais e ou de quem exerça as responsabilidades parentais passará a ser feita apenas através da expressão - 
encarregado/a de educação 
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desenvolvimento harmonioso, sem qualquer discriminação face a sexo, etnia, cultura, religião, deficiência, 
estatuto socioeconómico. 

2. É proibido o exercício de qualquer tipo de violência. 

3. São realizadas análises periódicas com recurso a indicadores, nomeadamente de níveis de satisfação de 
colaboradores/as, encarregados/as de educação e entidades financiadoras, numa perspetiva da melhoria 
contínua da qualidade do serviço prestado. 

4. A AH obriga-se a cumprir a Convenção dos Direitos da Criança. 

Artigo 5º 

Atividades e Serviços 

1. A CRECHE presta um conjunto de atividades e serviços adequados à satisfação das necessidades da criança, 
orientados pelo atendimento personalizado, de acordo com as suas capacidades e competências, com vista à 
promoção do seu desenvolvimento, designadamente: 

a) Nutrição e alimentação adequada (almoço e lanche) qualitativa e quantitativamente à idade da criança, sem 
prejuízo de dietas especiais, em caso de prescrição médica; 

b) Reforço alimentar nos períodos da manhã e da tarde; 

c) Cuidados de higiene pessoal; 

d) Atividades pedagógicas, lúdicas, sociorrelacionais e de exploração adequadas a cada etapa do 
desenvolvimento; 

e) Repouso; 

f) Recreio; 

g) Disponibilização de informação aos/às encarregados/as de educação, sobre o funcionamento da CRECHE e 
desenvolvimento da criança;  

h) Atividades complementares e extracurriculares a definir por ano letivo, com caráter opcional e consequente 
pagamento não incluído na comparticipação mensal familiar. 

Capítulo II - Processo de Admissão das Crianças 

Artigo 6º 

Inscrição 

1. Os/As encarregados/as de educação das crianças deverão inscrever-se mediante preenchimento de ficha 
própria para o efeito, que pode ser entregue pessoalmente nas instalações da AH ou enviada por correio normal 
ou eletrónico. É fornecido o regulamento interno em vigor, aquando da inscrição. 

2. Os/As encarregados/as de educação das crianças que venham a ser admitidas, serão contactados/as via 
telefónica. Após 3 (três) tentativas de contacto sem sucesso, em dias distintos, a inscrição será anulada. 

3. Caso este contacto se efetue com sucesso, mas, ainda assim, as famílias não procedam à marcação da entrevista 
nem à entrega da documentação no prazo de 10 (dez) dias úteis, a inscrição será anulada. 

4. No ato da admissão, a ficha de inscrição preenchida constitui parte integrante do processo da criança, devendo 
ser feita prova das declarações efetuadas, mediante a apresentação dos documentos identificados no ponto 
seguinte, com consentimento do próprio (autorização tratamento de dados para elaboração do processo 
individual) ou do representante legal (no caso de menores), sem o que a inscrição não poderá ser aceite. 

5. Informação a fornecer: 

5.1. Dados pessoais 

a) Nº documento de identificação da criança (validade, outros elementos relevantes); 
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b) Uma fotografia da criança, tipo passe; 

c) Boletim de vacinas atualizado da criança; 

d) NISS da criança; 

e) Nº contribuinte da criança; 

f) Nº do cartão do SNS, ou de outro Subsistema, da criança;  

g) Declaração médica de que pode frequentar a CRECHE; 

h) Esquema alimentar prescrito pelo médico assistente da criança, quando a mesma ainda não tiver realizado 
todas as introduções alimentares;  

i) Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais; 

j) Nºs de documento identificação (BI, CC, outra) dos/as encarregados/as de educação; 

k) Nºs de contribuinte dos dos/as encarregados/as de educação;  

l) Identificação de irmãos da criança; 

m) Documento probatório da regulação das responsabilidades parentais, em caso de separação dos pais da 
criança; 

n) Contactos telefónicos atualizados dos/as encarregados/as de educação. 

5.2. Comprovativos de rendimentos 

a) Fotocópia de recibos de vencimentos, subsídios, gratificações desde que estas sejam recebidas com 
carácter regular; 

b) Fotocópia da Declaração apresentada para o efeito de IRS/IRC e respetiva nota de liquidação; 

c) Fotocópia da Declaração do Centro de Emprego, em caso de desemprego; 

d) Comprovativo de prestações sociais. 

5.3. Comprovativos de despesas: 

a) Fotocópia do recibo de renda de casa ou, no caso de habitação própria permanente com empréstimo 
bancário, comprovativo do valor da respetiva mensalidade e data do seu pagamento;  

b) Fotocópias de recibos de despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado, em caso de doença 
crónica, bem como atestado médico original que comprove o diagnóstico;  

c) Fotocópia de recibo de despesas com transportes até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de 
residência; 

d) Fotocópia da comparticipação dos ascendentes em Estruturas Residenciais para Idosos. 

6. A não apresentação dos documentos de rendimentos e despesas referidos implica a aplicação de 
comparticipação no valor do custo médio real da criança, referido no anexo 1.  

Artigo 7º 

Renovação da Inscrição/matrícula 

1. As renovações das inscrições são efetuadas anualmente, no mês de maio, através do preenchimento da 
Declaração de Intenção de Renovação da Matrícula, mediante o pagamento de 5% (cinco porcento) do RMMG 
em vigor, relativo a custos administrativos associados à constituição do processo e de forma a garantir a vaga. 

2. Caso a inscrição não seja renovada até 31 de maio, não é garantida a frequência no ano letivo seguinte. 

3. Caso se verifiquem mensalidades em atraso, não será renovada a inscrição. 
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4. Caso a intenção seja de não renovação de inscrição para o ano letivo seguinte, solicita-se a explicitação de 
motivo pelo qual não será feita.  

5. As famílias das crianças que atingem o limite de idade para a frequência da CRECHE, são apoiadas na procura de 
outro equipamento de resposta social, assim o desejem. 

Artigo 8º 

Critérios de priorização 

1. As situações de risco para o desenvolvimento são o critério prevalente para a admissão na CRECHE, explicitando-
se no quadro abaixo as respetivas ponderações. 

2. Tendo em conta que a resposta social “Creche” é particularmente importante enquanto estrutura que possibilita 
a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, define-se como prioritária a admissão dos/as filhos/as 
dos/as colaboradores/as da AH, que manifestem essa necessidade. 

3. A integração de crianças na CRECHE é feita respeitando os critérios de admissibilidade e tendo em conta a fase 
de desenvolvimento do grupo que a criança integrará. Qualquer integração em sala é realizada com um tempo 
de adaptação que responda às necessidades individuais de cada criança. 

 

3% 

 

Idade 

 

4 aos 12 meses 3% 

13 aos 24 meses 2% 

25 aos 36 meses 1% 

25% 

Crianças em situação de risco. Por criança em risco entende-se a 
criança que, pelas suas características psicológicas, biológicas e/ou 
pelas características da sua família e do meio envolvente, está sujeita 
a elevadas probabilidades de vir a sofrer de omissões e privações que 
comprometam a satisfação das suas necessidades básicas de 
natureza material ou afetiva, comprometendo assim o seu processo 
de desenvolvimento e de crescimento pode estar condicionado ao 
ponto de determinar um atraso de maior ou menor amplitude 

Comunidade 5,0% 

Encaminhados por outras entidades 10,0% 

Filhos de Jovens acompanhadas pela Associação 15,0% 

Filhos de Jovens da Residência 25,0% 

5% Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os cuidados necessários  5,0% 

14% Crianças de famílias monoparentais ou famílias numerosas 

Família monoparental numerosa 14,0% 

Família monoparental 2 filhos até 3 anos 10,0% 

Família numerosa 4 filhos ou+ até 12 anos 6,0% 

Família monoparental 1 filho até 3 anos 4,0% 

Família numerosa 3 filhos até 12 anos 2,0% 

15% Crianças com familiar(es) a frequentar ou que tenham frequentado o estabelecimento 
 

15,0% 

3% Encarregado(a) de educação portador do Cartão Amig@ da Associação Humanidades ativo 3,0% 

20% Crianças cujos pais trabalhem/residam na área do estabelecimento SUCH 20,0% 
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Artigo 9º 

Procedimentos de Admissão 

1. A decisão de admissão, analisadas as inscrições face aos critérios de prioridade, compete à direção técnica 
coadjuvada pelo/a educador/a de infância. 

2. Qualquer admissão na CRECHE será antecedida de reunião entre o/a encarregado/a de educação e o/a 
educador/a, com o objetivo de recolha de toda a informação relativa a desenvolvimento, comportamento, 
hábitos, preferências e eventuais problemas de saúde ou outros. 

3. O/A encarregado/a de educação receberá informação escrita sobre vestuário e equipamento necessário. 

4. A efetivação da admissão é feita através da assinatura e entrega do Contrato de prestação de serviços assinado 
pelas partes, bem como do regulamento interno em vigor, do qual constam, designadamente, os seguintes 
elementos: 

a) Identificação da criança e dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais; 

b) Direitos e obrigações das partes; 

c) Serviços e atividades contratualizados; 

d) Valor da comparticipação familiar; 

e) Condições de cessação e rescisão do contrato. 

5. O contrato é entregue ao/à encarregado/a de educação e é arquivada cópia no processo individual da criança. 

6. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinada pelas partes. 

7. Na admissão são assinadas pelo/a encarregado/a de educação as seguintes autorizações: 

a) Da(s) pessoa(s) a quem a criança possa ser entregue; 

b) De administração de antipirético, em caso de febre igual ou superior a 37,6º, fornecendo a informação 
atualizada relativa à respetiva dosagem; 

c) De registo fotográfico e vídeo das crianças para constituição do respetivo portefólio e para outros fins 
designando-os;  

d) De saídas à comunidade;  

e) De tratamento de dados pessoais. 

8. Para efetivação da admissão deverá ser paga a respetiva inscrição/matrícula, equivalente à comparticipação 
mensal calculada para o agregado familiar. 

Parque de Saúde de Lisboa 18,0% 

Freguesias Circundantes 15,0% 

5% Crianças com necessidades educativas especiais Sim 5,0% 

5% Crianças institucionalizadas Sim 5,0% 

6% Tempo em lista de espera 
< 6 meses 3,0% 

> 6 meses 6,0% 
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Artigo 10º 

Lista de Espera 

As crianças inscritas e não admitidas constarão de lista de espera, às quais será atribuído um número de inscrição. 
Face aos critérios de prioridade, a sua posição será reanalisada sempre que ocorra vaga. Sempre que solicitado, o/a 
encarregado/a de educação será informado/a da sua situação face à admissão na CRECHE.  

Artigo 11º 

Proteção de Dados 

1. Na execução da sua atividade e no cumprimento da legislação em vigor, a AH recolhe os dados imprescindíveis, 
nomeadamente para a realização de contratos e fornece-os, na medida da exigência legal, a entidades 
reguladoras, fiscalizadoras e de justiça.  

2. No âmbito da divulgação de informação apenas utiliza os dados imprescindíveis e autorizados pelo/a titular. 

3. A AH compromete-se e responsabiliza-se pela utilização dos dados imprescindíveis e autorizados, 
exclusivamente para os fins a que se destinam. 

4. Decorrente da legislação em vigor é cumprida a obrigatoriedade de transmissão de dados a organismos públicos 
de tutela (Reguladores, Fiscalizadores e de Justiça), nomeadamente identificativos, mencionados neste 
regulamento, para comprovar a prestação do serviço e para eventuais cruzamentos complementares que os 
Organismos Públicos pretendam efetuar. 

5. Os dados identificativos de pessoas e entidades são guardados em arquivo nos sistemas da AH, em suporte 
papel e eletrónico, pelo prazo de dez anos desde a última relação financeira ocorrida. 

6. Os dados técnicos, de clientes, maiores e/ou menores de idade serão guardados pelo prazo de três anos após o 
último contato enquanto cliente/beneficiário/a da intervenção. 

7. A AH garante o exercício de direitos dos titulares de dados consignados (de acesso, retificação, oposição, 
eliminação, apagamento e portabilidade de dados), sempre que, comprovadamente, a mesma se justificar e 
legalmente seja admissível. 

8. O direito de retirada de autorização pode ser exercido a qualquer momento, devendo ser comunicado por 
escrito utilizando os endereços indicados abaixo. 

9. Qualquer autorização ou pedido de anulação são efetuados presencialmente na AH ou enviadas para os 
seguintes endereços: 

Endereço Físico Endereço Eletrónico 

Associação Humanidades 

Avenida do Brasil, 53 – Pavilhão 27, r/c 

1700-063 Lisboa 

humanidades@humanus.pt 

10. A pessoa fornecedora de dados pode ser instada a fornecer dados de outras pessoas. Os dados a recolher terão 
o mesmo tratamento e serão utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. 

Artigo 12º 

Acolhimento Inicial 

1. O acolhimento inicial da criança e a fase de adaptação não deve ultrapassar 30 dias. Inicia-se com a elaboração 
do Programa de Acolhimento Inicial da criança em estreita articulação com o/a encarregado/a de educação, de 
acordo com o procedimento instituído, que prevê: 

a) A presença na sala do/a encarregado/a de educação no(s) primeiro(s) dia(s) da criança na CRECHE, durante 
o período de tempo considerado necessário para diminuir o impacto da nova situação e a máxima 
disponibilidade possível do/a educador/a para acolher a criança e a família; 
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b) O envolvimento do/a encarregado/a de educação nas atividades que a criança realize; 

c) Durante o período de adaptação, o tempo de permanência inicial da criança deverá ser reduzido e 
aumentará gradualmente. 

2. O Programa Inicial de Acolhimento, no seu termo, é avaliado em cooperação com o/a encarregado/a de 
educação. Poderá ser avaliado durante o seu decurso caso a criança manifeste sinais de inadaptação, com vista 
à identificação de potenciais fatores que não estejam a permitir a adaptação, procurando que sejam 
ultrapassados, estabelecendo novos objetivos e/ou estratégias. Se a inadaptação persistir e, face às decisões 
do/a encarregado/a de educação e da equipa educativa, o contrato poderá ser revogado. 

Artigo 13º 

Processo Individual da Criança 

1. Do processo individual da criança consta: 

a) Ficha de inscrição com todos os elementos de identificação da criança, pais ou de quem exerça as 
responsabilidades parentais; 

b) Data de início de frequência da Creche; 

c) Horário habitual de permanência na Creche;  

d) Identificação e contacto da pessoa a contactar em caso de necessidade; 

e) Identificação e contacto do médico assistente;  

f) Declaração médica atestando estado de saúde adequado à frequência da Creche;  

g) Declaração médica, em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais, sendo 
necessária a sua permanente atualização; 

h) Comprovativo da situação de vacinas; 

i) Declaração com identificação dos responsáveis pela entrega diária da criança, bem como da(s) pessoa(s) a 
quem possa ser entregue; 

j) Outras declarações (Autorização tratamento de dados, …); 

k) Informação sociofamiliar;  

l) Contrato de prestação de serviços; 

m) Exemplar da apólice do seguro de acidentes pessoais;  

n) Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrências de situações anómalas e outros considerados 
necessários; 

o) Registos de iniciativas com encarregados/as de educação; 

p) Programa e relatório de avaliação do período de acolhimento inicial da criança e respetivos registos; 

q) Plano de desenvolvimento individual (PDI) da criança que será sempre debatido e acordado com os/as 
encarregados/as de educação; 

r) Perfil de Desenvolvimento; 

s) Relatórios de avaliação do PDI; 

t) Outros relatórios e registos; 

u) Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do contrato de prestação de serviços. 

2. Todas as informações do processo individual de cada criança, bem como toda e qualquer documentação 
entregue pelo/a encarregado/a de educação, são confidenciais. 
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3. O processo individual de cada criança, quando solicitado, pode ser consultado e os dados pessoais retificados 
pelo/a encarregado/a de educação. 

Capitulo III – Regras de Funcionamento 

Artigo 14º 

Horário de Funcionamento 

1. A CRECHE encontra-se aberta entre o primeiro dia útil de setembro e o último dia útil de julho, de 2ª a 6ª feira, 
exceto nos dias assinalados em informação a entregar aos/às encarregados/as de educação no início do ano 
letivo. 

2. O encerramento ocorre no mês de agosto, aos fins-de-semana, nos feriados nacionais e municipais, nos dias 
definidos e em caso de força maior. 

3. Em caso de encerramento temporário, por motivos de força maior, designadamente aquelas situações em que 
não estejam reunidas as condições de segurança de funcionamento da CRECHE, não poderá ser imputada à AH 
qualquer responsabilidade por eventuais transtornos causados. 

4. O horário normal de funcionamento é das 08h00 às 18h00, sendo que o período letivo decorre das 9h00 às 
17h00, considerando-se o restante período componente de apoio à família. 

5. Todas as crianças deverão entrar na CRECHE até às 09h30, salvo aviso prévio ou justificação, e ser recolhidas até 
às 18h00. 

6. Em situação de desemprego ou sem atividade profissional comprovada do agregado familiar, baixas médicas, 
seguro, ou sem rendimento, o horário de permanência da criança na Creche é entre as 09h00 e as 16h30. 

7. Para os/as encarregados/as que se encontrem nas situações referida no ponto anterior, o incumprimento, 
superior a 5 (cinco) vezes/mês, do horário acordado, terá uma penalização mensal de 5% (cinco porcento) sobre 
o valor da comparticipação mensal. 

8. Sempre que a criança permaneça na CRECHE trinta minutos para além do horário de encerramento e a família 
se encontre incontactável, a CRECHE reserva-se o direito de articular com a Escola Segura/Policiamento de 
Proximidade e em articulação com a mesma, definir as ações a aplicar. 

9. O horário de fecho (18h00), deverá ser cumprido. São permitidos (contabilizados) até 3 (três) atrasos após as 
18h00 no decorrer do ano letivo. Ultrapassados 3 (três) atrasos, será aplicada uma sanção no valor de 10,00€ 
(dez euros) por cada 5 (cinco) minutos de atraso entre as 18h00 e as 18h30.  

A todo e qualquer atraso que ultrapasse as 18h30, será aplicada sanção de 25,00€ (vinte e cinco euros). As 
sanções atrás mencionadas serão cobradas na comparticipação do mês seguinte. 

10. Os serviços administrativos da CRECHE encontram-se abertos durante os 12 meses do ano, de 2ª a 6ª feira, 
encerrando nos sábados, domingos e feriados oficiais, com um horário de funcionamento das 09h30 às 12h00 
e das 14h30 às 16h30, através de marcação prévia, podendo ainda, com antecedência, ser também marcada 
uma hora diferente do mencionado.   

11. Os períodos de Natal e Fim de Ano são anualmente analisados e os/as encarregados/as de educação são 
informados atempadamente das datas de encerramento, caso venham a ocorrer. 

Artigo 15º 

Férias 

1. Todas as crianças têm obrigatoriamente um mês de férias anual no mês de agosto. 

2. A obrigatoriedade anterior não se aplica aos filhos/as das jovens participantes/em atendimento ou acolhimento 
no Centro de Apoio à Vida (CAV). 
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3. Todas as crianças, cujos encarregados/as de educação (um/uma ou ambos), se encontrem em situação de 
desemprego, baixa médica, seguro, ou sem rendimento, deverão cumprir o calendário de férias escolares oficial 
(duas semanas no Natal, dois dias no Carnaval e duas semanas na Páscoa). 

Artigo 16º 

Entrega e Receção de Crianças/Articulação com Encarregados/as de Educação 

1. A receção e entrega da criança ao/à encarregado/a de educação são momentos cruciais de transmissão de 
informações relevantes, nomeadamente sobre como irá decorrer ou decorreu o dia na CRECHE. 

2. Havendo alteração da pessoa que habitualmente faz o acompanhamento da criança, esta só será entregue a 
alguém comprovadamente autorizada pelo/a encarregado/a de educação. 

3. A CRECHE não se responsabiliza por situações em que o acompanhamento da criança seja feito por um/a menor. 
Neste caso, o/a encarregado/a de educação terá que assinar termo de responsabilidade.  

4. No caso de famílias monoparentais em que o poder paternal não esteja regulado ou dele a direção da CRECHE 
não tenha conhecimento, não poderá impedir-se que qualquer dos progenitores leve a criança. 

5. Para além dos contactos normais presenciais devidos à entrega e receção da criança, a comunicação com o/a 
encarregado/a de educação poderá ser feita por escrito e, em caso de necessidade de reunião, ela será solicitada 
por escrito e agendada no mais curto espaço de tempo possível. 

6. O Plano de Acolhimento Inicial bem como o Plano de Desenvolvimento Individual será acordado e validado 
pelo/a encarregado/a de educação. 

7. Semestralmente, ou sempre que se justifique, é realizada uma reunião com todos/as os/as encarregados/as de 
educação. 

8. As sugestões e reclamações serão analisadas e tratadas mensalmente, sem prejuízo do cumprimento das 
diretivas regulamentares relativas ao tratamento de reclamação. 

Artigo 17º 

Frequência/Impedimento à Frequência 

1. Para efeitos de frequência importa assegurar que: 

a) A criança não seja portadora de doença que impeça a frequência da CRECHE (declaração médica no início 
do ano letivo); 

b) Quando se trate da admissão de criança com deficiência ou com alterações das estruturas ou funções do 
corpo, seja garantida previamente à frequência a colaboração das equipas locais de intervenção na 
infância. 

2. Constituem impedimento à frequência: 

a) Qualquer doença ou situação que afete a criança e que pela sua natureza possa prejudicar a saúde da 
própria ou das restantes; 

b) Atraso no pagamento da comparticipação; 

c) Ausências prolongadas que não sejam comunicadas; 

d) Desrespeito das normas de funcionamento. 

Artigo 18º 

Saúde e Seguro Escolar 

1. É obrigatória a apresentação de certificado médico no início do ano letivo. 

2. Em caso de vómito, diarreia, febre ou outras manifestações de doença, o/a educador/a responsável informa 
telefonicamente o/a encarregado/a de educação, a fim de, com a maior brevidade, recolher a criança. Se constar 
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do processo individual autorização para administração de antipirético, após o contacto telefónico será 
administrada a dosagem indicada na respetiva autorização. 

3. A CRECHE responsabiliza-se por ministrar medicamentos, identificados com o nome da criança, no decorrer do 
dia, desde que tal seja solicitado no impresso existente para o efeito, com a respetiva receita médica associada, 
mencionando o nome da criança, hora de administração do medicamento, dosagem e condições da sua 
conservação. Os antibióticos, calmantes, bem como outros medicamentos de tratamento prolongado, exigem 
o mesmo procedimento, sem o qual não serão ministrados. 

4. Toda a criança que falte por motivos de doença, por um período superior a 3 (três) dias úteis consecutivos, só 
poderá ser readmitida depois da apresentação de declaração médica que certifique encontrar-se em situação 
de saúde normal. 

5. Nas doenças infetocontagiosas, terão que ser respeitados os períodos de ausência estabelecidos por lei, só 
podendo regressar com declaração médica. 

6. Caso sejam detetados agentes parasitários, os/as encarregados/as de educação serão alertados/as para 
procederem ao respetivo tratamento e as crianças não poderão frequentar a CRECHE enquanto não forem 
eliminados. 

7. Todas as crianças estão cobertas por um seguro de acidentes pessoais que possam ocorrer durante as 
atividades. 

8. Em caso de acidente, o/a encarregado/a de educação é de imediato avisado/a, devendo acompanhar a criança 
ao médico de qualquer unidade de saúde, fazendo-se acompanhar do número da apólice do seguro de acidentes 
pessoais. É da responsabilidade do/a encarregado/a de educação manter a CRECHE informada de qualquer 
atualização dos seus contactos. 

9. Em caso de maior urgência, o/a responsável respetivo/a dirige-se de imediato à urgência hospitalar mais 
próxima e informa o/a encarregado/a de educação do sucedido. 

Artigo 19º 

Vestuário e Equipamento 

1. Todas as crianças têm de usar obrigatoriamente o bibe modelo da CRECHE, com o nome gravado no canto 
superior esquerdo, devendo entrar na sala com o bibe vestido. 

2. Cada criança deve trazer os seguintes objetos, devidamente identificados: 

a) Um bibe, um saco de pano, uma bolsa para sapatos e um panamá (uso obrigatório, a adquirir na CRECHE, 
após indicação do/a educador/a); 

b) Copo evolutivo/biberão/garrafa de água; 

c) Embalagem de gazes (Sala das Observadoras) ou Caixa de toalhitas (Sala das Exploradoras e das Cientistas); 

d) Chupeta (se usar); 

e) Fraldas descartáveis (mínimo 10); 

f) Creme para prevenção de assaduras; 

g) Uma muda de roupa completa, incluindo sapatos (adequada à época do ano); 

h) Dois Iençóis e um cobertor/manta, dentro de saco de pano, sendo o lençol de baixo obrigatoriamente 
ajustável (com elásticos) 0,70mx1,40m;  

i) Chapéu/boné; 

j) Pente/escova; 

k) Antipirético (dosagem de acordo com a idade/peso da criança); 

l) Soro fisiológico. 
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3. Aquando da admissão da criança, deverá ser efetuado o pagamento de 25,00€ (vinte e cinco euros) anuais, para 
material de desgaste (cartolinas, tintas, canetas, massas de moldar, etc.) usado em atividades com as crianças 
ao longo do ano letivo. 

4. A CRECHE não se responsabiliza por quaisquer objetos pessoais ou brinquedos trazidos pelas crianças. 

5. No final de cada ano letivo, os pertences que não forem reclamados num prazo de 1 (um) mês serão doados a 
instituições de solidariedade social, uma vez que não existe capacidade de armazenamento. 

Artigo 20º 

Alimentação 

1. No âmbito dos serviços prestados, inclui-se o fornecimento da refeição – almoço (composto por sopa, segundo 
prato e sobremesa) e lanche (composto por iogurte ou leite; pão, madalena, papa láctea, bolacha ou cereais; e 
fruta), sendo aplicável a todas as crianças, com todas as introduções alimentares efetuadas e comprovadas. No 
caso das crianças que frequentam o berçário (Sala das Crianças Observadoras), é fornecida papa (láctea e não 
láctea, sem glúten) e sopa base (cebola, cenoura e batata). As introduções de verduras, peixe e carne na sopa 
são da responsabilidade das famílias.  

2. As ementas são afixadas no corredor principal da CRECHE e enviadas semanalmente para os/as encarregados 
de educação via email. 

3. A direção da CRECHE deverá ser informada, com um mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência, através de 
declaração médica, das situações que requeiram uma dieta alimentar especial, a qual será assegurada dentro 
do possível. 

4. As horas das refeições são fixadas pela direção da CRECHE. 

Artigo 21º 

Atividades Pedagógicas, Lúdicas e de Motricidade 

As atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade são organizadas em conformidade com o projeto pedagógico 
de cada sala, alicerçado no projeto educativo que define as dimensões de intervenção no respeito pelo ritmo, 
individualidade e necessidades específicas, com vista à estimulação do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, 
emocional e linguístico de todas as crianças. 

Artigo 22º 

Atividades no Exterior 

1. A CRECHE poderá promover atividades no exterior, fora do Parque de Saúde de Lisboa, em datas a fixar. 

2. Os/as encarregados/as de educação: 

a) Serão devidamente informados/as do funcionamento das atividades; 

b) Deverão assinar uma autorização específica, sem a qual a criança não poderá ausentar-se da CRECHE; 

c) Proceder ao pagamento das eventuais comparticipações pecuniárias ou em género de acordo com a 
solicitação do/a responsável da sala. 

Artigo 23º 

Outras Atividades/Serviços Prestados 

1. Poderão ser fornecidos serviços, nomeadamente de música, motricidade, entre outros, a que os/as 
encarregados/as de educação poderão livremente aderir face às condições propostas. 

2. Estas atividades decorrem de outubro a junho, sempre que se reúnam as condições necessárias e o número 
mínimo de inscrições. 

3. As inscrições nas atividades extra são efetuadas, em data a fixar, sendo comunicado o respetivo valor e período 
de inscrição. 
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4. Não há lugar a descontos no pagamento das atividades sempre que se verifiquem faltas às aulas. 

5. A inscrição ou desistência nas atividades é permitida durante todo o ano letivo. Em caso de desistência, a 
informação deve ser enviada por escrito ao/à diretor/a técnico/a com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
A não comunicação nesse prazo, obriga ao pagamento do mês seguinte. 

6. A frequência de atividades, para além das referidas no Artigo 5º, não condiciona o normal funcionamento da 
CRECHE, sendo garantida a continuidade da frequência da resposta social pelas crianças que não participam 
nessas atividades. 

Artigo 24º 

Permanência dos/as Encarregados/as de Educação/Famílias na CRECHE 

1. A salutar relação entre a CRECHE e a família/encarregados/as de educação é essencial para o desenvolvimento 
harmonioso da criança. Assim, a participação dos/as encarregados/as de educação no dia-a-dia e em eventos 
particulares é considerada de particular importância. Importa, contudo, com vista a permitir o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas planeadas, que as regras abaixo descritas sejam cumpridas: 

a) Durante a manhã, os/as encarregados/as de educação poderão permanecer na sala respetiva durante o 
tempo estritamente necessário para dar e receber informações; 

b) Durante a tarde, mesmo que os os/as encarregados/as de educação cheguem antes da hora das atividades 
terminarem, devem aguardar na entrada para aí os/as acolherem, não sendo permitida a sua permanência 
em qualquer outro local da CRECHE; 

c) No período de adaptação de cada criança é definido um programa específico de acolhimento e atividades 
com os/as encarregados/as de educação, com vista a uma adaptação progressiva ao novo ambiente;    

d) Ao longo do dia, qualquer entrega que por lapso não tenha sido feita na hora própria, deverá ser feita na 
receção; 

e) De acordo com os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) e o Projeto Pedagógico de cada sala, os/as 
encarregados/as de educação serão chamados a participar; 

f) Nos dias de aniversários, os/as encarregados/as de educação devem informar antecipadamente se 
pretendem estar presentes na festa de anos dos/as seus/suas educandos/as. 

Artigo 25º 

Atendimento 

1. Sempre que o/a encarregado/a de educação pretenda contactar diretamente com a diretora, educador/a ou 
com outro/a técnico/a poderá fazê-lo, marcando entrevista com 24 horas de antecedência. 

2. Os/as educadores/as têm horários de atendimento flexíveis, encontrando-se essa informação disponível em 
local visível da CRECHE. 

Artigo 26º 

Ausências 

1. As ausências (faltas) das crianças devem ser comunicadas, sempre que possível, com antecedência. 

2. Quando o motivo que origina a ausência não pode ser antecipado, a comunicação deverá ser feita logo que 
possível, de preferência, no período da manhã. 

3. As ausências dadas por motivo justificado não anulam a validade da inscrição. 

4. As ausências das crianças, inferiores a 15 (quinze) dias seguidos, não dão direito a qualquer desconto no 
montante da mensalidade. 

5. As ausências não justificadas, por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, podem determinar a 
interrupção da prestação de serviços. 
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Artigo 27º 

Desistência da Frequência 

1. Em caso de desistência de frequência, cessação da prestação de serviços/denúncia do contrato de prestação de 
serviços, a direção da CRECHE deverá ser informada, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, sendo 
que, o não cumprimento desta norma obriga ao pagamento do mês seguinte. 

2. Em caso de desistência, os pagamentos já efetuados por conta de inscrições ou de outros motivos, não serão 
restituídos.   

Capitulo IV – Recursos 

Artigo 28º 

Instalações 

As instalações da CRECHE são compostas por: 

a) Berçário; 

b) Salas de atividades organizadas por grupos etários/etapa de desenvolvimento; 

c) Instalações sanitárias; 

d) Sala de refeições; 

e) Sala Multiusos; 

f) Recreio exterior; 

g) Espaço destinado ao isolamento de crianças que adoeçam subitamente e à prestação de cuidados básicos 
de saúde; 

h) Área reservada à amamentação. 

Artigo 29º 

Pessoal 

O quadro de pessoal afeto à CRECHE encontra-se afixado em local visível, contendo a identificação, habilitações e 
horários, de acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 30º 

Direção Técnica 

A direção técnica da CRECHE compete a técnico/a com formação nas áreas das ciências sociais e/ou educação, cujo 
nome e formação se encontra afixado em local visível e acessível, a quem cabe a responsabilidade de dirigir o 
serviço, sendo responsável perante o Conselho de Administração da AH pelo seu funcionamento. 

Capitulo V – Comparticipação Financeira 

Artigo 31º 

Determinação da comparticipação 

1. A comparticipação familiar devida pela utilização dos serviços da CRECHE é determinada pelo posicionamento, 
num dos escalões abaixo apresentados e indexados à RMMG, de acordo com o rendimento per capita do 
agregado familiar:  

 

Escalões 
RMMG 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

<30% >30% < 50% > 50% < 70% >70% < 100% >100% < 150% > 150% 
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2. O valor da comparticipação familiar mensal para as crianças abrangidas pelo Acordo de Cooperação, é 
determinado pela aplicação de uma percentagem ao rendimento per capita mensal do agregado familiar, 
constante da tabela de comparticipação anualmente revista face ao custo médio real mensal por criança 
acrescido da taxa de inflação, em anexo. 

3. A mensalidade/comparticipação familiar máxima é anualmente calculada, correspondendo ao custo médio real 
mensal por criança no ano anterior acrescido da taxa de inflação. Em anexo comparticipação máxima para o ano 
letivo em curso.  

Artigo 32º 

Cálculo do rendimento per capita 

1. O cálculo de rendimento per capita do agregado familiar (RC) realizado de acordo com a seguinte fórmula:  

RC = RAF/12 - D 

      N 

Sendo: RC= Rendimento per capita mensal; RAF= Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar (anual ou 
anualizado); D = Despesas mensais fixas; N = Número de elementos do agregado familiar. 

2. Caso algum dos/as encarregados/as de educação frequente curso de formação profissional que contemple 
subsídio de acolhimento a dependentes, a mensalidade/comparticipação familiar será aplicada em função deste 
subsídio. 

3. Caso a criança seja institucionalizada ou o encarregado/a de educação aufira do subsídio de acolhimento de 
filhos, a mensalidade cobrada será no valor de 15% (quinze porcento) do IAS.  

Artigo 33º 

Prova de Rendimentos e Despesas 

1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação da declaração de IRS, respetiva 
nota de liquidação e outros documentos comprovativos da sua real situação (Capítulo II – Artigo 6º – nºs 3.2, 
3.3) sendo considerados os seguintes rendimentos: 

a) De trabalho dependente; 

b) De trabalho independente; 

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 para frequência e conclusão, até o grau de licenciatura); 

f) Prediais; 

g) De capitais; 

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no âmbito das 
medidas de promoção em meio natural de vida). 

2. A prova de despesas fixas é feita mediante a apresentação dos respetivos documentos comprovativos, 
consideram-se as despesas, cujo somatório não exceda o valor do RMMG, nos casos em que essa soma é inferior 
a RMMG é considerado o valor real da despesa. (Portaria nº 218-D/2019, Anexo ao art.19º, alínea 4): 

a) O valor das taxas e impostos necessários ao cálculo do rendimento líquido; 

b) O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 

c) Os encargos mensais com transportes públicos até ao valor máximo da zona de residência; 

d) As despesas com saúde e aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica, 
quando devidamente comprovadas; 
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e) Comparticipações nas despesas na resposta social Estruturas Residenciais para Idosos relativa a 
ascendentes e outros familiares. 

3. Sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade dos documentos probatórios, ou a falta de entrega dos 
documentos, a AH convenciona um montante de comparticipação igual ao custo médio real da criança, valor 
esse indicado no anexo I. 

Artigo 34º 

Pagamento mensal de comparticipações familiares 

1. A comparticipação familiar respeita a todos os serviços normais contratualizados, dentro do horário normal de 
funcionamento (8h – 18h) incluindo, nomeadamente, alimentação (almoço e lanche) e seguro escolar. 

2. O pagamento da mensalidade é efetuado até ao dia 10 de cada mês, ou, caso este coincida com fim-de-semana 
ou feriado, no primeiro dia útil seguinte. Este pode ser feito através de depósito na conta à ordem da Creche 
HumanusCAM – 0081100765030, no balcão da Caixa Geral de Depósitos; transferência bancária: IBAN – PT 50 
003500810010076503053 ou por MBWay n.º 93 454 58 98. 

3. No ato de formalização da admissão os/as encarregados/as de educação deverão liquidar: 

a) A matrícula inicial correspondente à mensalidade calculada; 

b) O pagamento de 25,00€ (vinte e cinco euros) anuais para material de desgaste; 

4. A frequência da CRECHE implica o pagamento de 12 meses. 

5. O pagamento de atividades extra, opcionais, é efetuado mensalmente e o de serviços ocasionais não 
contratualizados é efetuado previamente à sua realização. 

6. O valor correspondente à mensalidade do mês de agosto (período de férias) será pago ao longo dos meses de 
janeiro a abril, na proporção mensal de ¼, ou segundo plano de pagamento estabelecido com o/a responsável 
financeiro/a (período máximo do Plano de Pagamento do mês de agosto até final do mês de junho), e aplica-se 
a todas as crianças que frequentam a CRECHE. 

7. No caso de renovação de matrícula para o ano letivo seguinte, a ocorrer no mês de maio, deverá ser efetuado 
o pagamento de 5% do RMMG em vigor. 

8. O não pagamento das comparticipações mensais no prazo definido na alínea anterior implica: 

a) Caso o/a encarregado/a de educação (2º  outorgante do contrato de prestação de serviços) não efetue o 
pagamento das mensalidades no prazo definido no nº 2 deste artigo, vencem-se automaticamente juros à 
taxa de 4% (quatro porcento) ao mês, sem necessidade de interpelação, desde a data de emissão da fatura 
até ao seu efetivo e integral pagamento, de acordo com o Código Civil (artigo 805º nº 2 alínea a) e conforme 
o determina a Portaria nº 291/03, de 08 de Agosto. 

b) O não pagamento de uma mensalidade sem justificação aceite pela direção, pode determinar a suspensão 
de frequência da criança até à integral regularização da situação; 

c) O não pagamento de 1 (uma) mensalidade, até ao dia 10 (dez) do mês seguinte, pode determinar a cessação 
da validade da inscrição, caso não seja efetuado um plano de pagamento junto do/a diretor/a financeiro/a, 
ou se verifique o seu incumprimento. 

9. A revisão das comparticipações familiares deverá ser efetuada no início de cada ano letivo e ainda sempre que 
se verifiquem alterações significativas nas despesas ou rendimentos do agregado familiar.  

Artigo 35º 

Desconto nas comparticipações mensais 

1. Há lugar a uma redução de 10% (dez porcento) na comparticipação familiar mensal, aplicada no mês seguinte, 
quando o período de ausência, por motivo de doença ou férias, devidamente justificado, exceder 15 (quinze) 
dias seguidos (Portaria nº 218-D/2019 de 1 de julho, Anexo ao art.19º, alínea 9.1). 
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2. Sempre que se verifique a frequência da CRECHE por mais de um elemento do agregado familiar, haverá uma 
redução de 10% (dez porcento) na comparticipação mensal devida pelo segundo e seguintes elementos do 
agregado familiar. 

3. Há lugar a uma redução de 20% (vinte porcento) para filhos/as de colaboradores/as da Instituição. 

Capítulo V – Direitos e Deveres 

Artigo 36º 

Direitos e Deveres das Crianças e Encarregados/as de Educação/Famílias 

1. São direitos dos/as encarregados/as de educação e das crianças: 

a) O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como pelos seus 
usos e costumes; 

b) Ser tratado/a com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas convicções 
religiosas, sociais, políticas e culturais;  

c) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do plano de 
cuidados estabelecido e contratualizado; 

d) Ser informado/a das necessidades de apoio específico; 

e) Ser informado/a das normas e regulamentos vigentes; 

f) Ter acesso à ementa semanal; 

g) Participar na definição do projeto educativo da instituição e em particular no plano de desenvolvimento 
individual do seu/sua educando/a; 

h) Receber toda a informação que solicitem relativamente a funcionamento e ao seu/sua educando/a em 
particular; 

i) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria aos responsáveis da instituição; 

j) Ser tratado/a com dignidade pela equipa educativa, demais colaboradores da instituição e outros 
encarregados/as de educação; 

k) Participar no processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

2. São deveres dos/as encarregados/as de educação: 

a) Colaborar com a equipa da CRECHE, não exigindo a prestação de serviços para além dos contratualizados; 

b) Tratar com respeito e dignidade a equipa educativa, demais colaboradores/as da instituição e outros/as 
encarregados/as de educação; 

c) Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração do contrato; 

d) Fornecer toda a informação relevante para o processo educativo; 

e) Comunicar e justificar as ausências; 

f) Informar sobre situações de doença; 

g) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades nas atividades desenvolvidas; 

h) Cooperar com a instituição no processo educativo; 

i) Respeitar as normas e os horários estipulados no contrato, nomeadamente os de entrada e saída; 

j) Comunicar todas as alterações de rendimentos e contactos; 

k) Proceder atempadamente ao pagamento da comparticipação familiar, de acordo como o contrato 
estabelecido; 
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l) Observar o cumprimento das normas expressas neste Regulamento Interno, bem como de outras decisões 
relativas ao seu funcionamento; 

m) Comunicar por escrito à direção, com 30 (trinta) dias de antecedência, quando pretender interromper o 
serviço temporariamente ou definitivamente. 

n) Participar no processo de melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

Artigo 37º 

Direitos e Deveres da Associação Humanidades/Equipa Educativa 

1. São direitos da AH: 

a) Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente o seu direito a livre atuação e plena 
capacidade contratual; 

b) À corresponsabilização solidária do Estado nos domínios da comparticipação financeira e do apoio técnico; 

c) Proceder à averiguação da real situação do agregado familiar, designadamente através dos elementos 
necessários à comprovação de declarações prestadas pelos/as encarregados/as de educação no ato daa 
admissão; 

d) Fazer cumprir o que foi acordado no ato de admissão, de forma a dar continuidade ao bom funcionamento 
deste serviço; 

e) Ao direito a fazer suspender este serviço, sempre que os/as encarregados/as de educação, grave ou 
reiteradamente, violem as regras constantes do presente regulamento, de forma particular, quando 
ponham em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário 
à eficaz prestação dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem da própria 
instituição. 

2. São deveres da AH: 

a) Respeitar a individualidade das crianças e famílias proporcionando o acompanhamento adequado a cada 
uma e em cada circunstância; 

b) Criar e manter as condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social, designadamente 
quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas; 

c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social; 

d) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno; 

e) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente pela auscultação das partes 
interessadas; 

f) Manter os processos das crianças atualizados; 

g) Garantir o sigilo dos dados constantes dos processos individuais das crianças; 

h) Promover um serviço de qualidade. 

3. Deveres da equipa educativa e restante pessoal da AH: 

a) Tratar famílias, crianças e todas as pessoas com quem contactem com dignidade e respeito pela 
individualidade; 

b) Contribuir para um ambiente valorizante da diversidade e promotor de aprendizagem; 

c) Contribuir para a prossecução da Missão da AH; 

d) Cumprir as funções para que foi contratada; 

e) Incentivar a participação dos/as encarregados/as de educação no processo educativo de cada criança; 

f) Manter sigilo profissional e respeito pela privacidade; 
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g) Cooperar ativamente no processo de melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados na instituição. 

4. Direitos da equipa educativa e restante pessoal da AH: 

a) Ser tratados com dignidade e respeito pela sua individualidade; 

b) Ter condições para desempenhar as funções para que foram contratados/as; 

c) Ter oportunidades de aperfeiçoamento profissional; 

d) Participar ativamente na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados na instituição;  

e) Participar no processo de melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

Capitulo V – Avaliação, Reclamações, Ocorrências e Contrato 

Artigo 38º 

Avaliação 

A promoção de serviços de qualidade e da sua melhoria contínua implica o empenhamento da comunidade 
educativa, pelo que a direção implementou um dispositivo de avaliação, promovendo a participação da equipa 
educativa, encarregados/as de educação, financiadores e recursos da comunidade.  

Artigo 39º 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui livro de reclamações que pode ser solicitado nas instalações 
sempre que desejado. 

Artigo 40º 

Registo de Ocorrências 

A CRECHE efetua registo de ocorrências. Quando as ocorrências são relacionadas com a criança, são arquivadas no 
respetivo processo. As ocorrências associadas ao funcionamento são arquivadas em pasta específica, com a 
indicação de medidas tomadas para as ultrapassar e prevenir. 

Artigo 41º 

Contrato de Prestação de Serviços 

1. Nos termos da legislação em vigor, entre o/a representante legal da criança e a AH, é celebrado por escrito 
contrato de prestação de serviços, no qual constam os direitos e obrigações das partes. 

2. Do contrato, o original é entregue ao/à encarregado/a de educação e a cópia é arquivada no respetivo processo 
individual. 

3. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinado pelas partes, podendo dar 
lugar à celebração de novo contrato ou apenas a uma adenda ao mesmo. 

Capitulo VII – Disposições Finais 

Artigo 42º 

Alteração, Revogação 

1. O presente Regulamento será revisto sempre que normas superiores o exijam ou os interesses da AH o 
justifiquem, nomeadamente, face a alterações ao funcionamento resultantes da avaliação geral dos serviços 
prestados, da interação com os/as encarregados/as de educação e demais parceiros, tendo como objetivo a sua 
melhoria. 

2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas aos/às encarregados/as de educação, com 
a antecedência de até 30 (trinta) dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo da resolução 
do contrato a que a estes/as assiste, em caso de discordância dessas alterações. 
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3. Será entregue nova2 cópia do Regulamento Interno aos/às encarregados/as de educação no ato de celebração 
do contrato de prestação de serviços e sempre que houver alterações do mesmo.  

4. Com a aprovação do presente Regulamento revoga-se qualquer outro documento interno anterior, versando as 
matérias aqui tratadas. 

Artigo 43º 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão integradas pelo Conselho de Administração da Associação 
Humanidades, tendo em conta a legislação em vigor sobre a matéria.  

Artigo 44º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 No ato da inscrição também é entregue cópia do Regulamento Interno.  
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ANEXO 13  

 

Cálculo de Comparticipação Familiar face ao rendimento per capita  

 

ESCALÃO % Sobre RMMG Per Capita % Sobre Per Capita 

1 Até 30% Até 180,00 € 35% 

2 De 30% a 50% De 180,01 € a 300,00 € 42% 

3 De 50% a 70% De 300,01 € a 420,00 € 43,5% 

4 De 70% a 100% De 420,01 € a 600,00 € 44,9% 

5 De 100% a 150% De 600,01 € a 900,00 € 45,9% 

6 Mais de 150% Igual ou Superior a 900,01 € 46,9% 

 

 

Custo médio real por criança, no ano anterior, acrescido da taxa de inflação: 441,75€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 De acordo com a legislação e normativos em vigor – Circular Técnica nº 4 de 16/2014 – DGSS; Portaria nº 218-D/2019, de 15 de julho 2019 
(alteração da Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho) 


