
 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO 

 

Artigo 1.º 

Enquadramento geral 

 

A Cáritas Diocesana de Coimbra é uma instituição particular de solidariedade social que tem 

por objetivo principal, entre outros, desenvolver serviços de apoio e proteção à família, à 

infância e à juventude, bem como às pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de 

dependência, na área geográfica da Diocese de Coimbra. 

 

 

Artigo 2.º 

Enquadramento específico 

 

Para realização do enunciado objetivo, a Cáritas Diocesana de Coimbra dispõe da Creche S. 

Pedro, doravante designada por Creche, a que, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, 

o presente regulamento de uso e funcionamento se reporta.  

 

 

CAPÍTULO II 

SEDE e ÂMBITO 

 

Artigo 3.º 

Sede e âmbito geográfico 

1. A Creche S. Pedro está instalada no Bairro do Ingote, Bloco 10/11 , C/V, 3020-208 Coimbra 

2. A Creche atua no concelho de Coimbra. 

 

 

Artigo 4.º 

Destinatários 

 

A Creche acolhe crianças com idades compreendidas entre os três meses e os três anos, sendo 

a sua integração realizada em função do seu grau de desenvolvimento, concretamente: 

a) Sala Berçário – dos três meses até à aquisição da marcha; 

b) Sala de 1 ano – entre a aquisição da marcha e os 24 meses; 

c) Sala de 2 anos – entre os 24 e os 36 meses. 
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CAPÍTULO III 

MISSÃO, VISÃO e SERVIÇOS 

 

Artigo 5.º 

Missão e Visão 

 

1. A Creche pretende promover a educação e o acompanhamento das crianças nas atividades 

da vida diária, por forma a desenvolver o estímulo das mesmas. 

2. Visa ser uma referência a nível distrital como sendo uma resposta social de excelência e 

com mérito na promoção da educação na 1.ª Infância. 

 

 

Artigo 6.º 

Áreas de intervenção 

 

1. Para a prossecução dos sobreditos objetivos, a Creche presta os seguintes serviços: 

a) Acolhimento das crianças no horário compreendido entre as 7h30 e as 18h30. 

b) Cuidados adequados de higiene, nutrição e segurança; 

c) Realização de atividades lúdico-pedagógicas, inseridas num currículo; 

d) Apoio sócio-familiar.   

2. A Creche, sempre que julgue necessário, útil ou conveniente, poderá ainda desenvolver 

outras atividades e ações importantes ao desenvolvimento da criança. 

 

 

CAPÍTULO IV 

UTENTES 

 

Secção I 

Candidatura 

 

Artigo 7.º 

Condições Gerais 

 

1. Aos Encarregados de Educação que pretendam beneficiar dos serviços prestados pela 

Creche ser-lhe-ão inicialmente prestadas todas as informações, bem como os esclarecimentos 

necessários à compreensão das normas e regras de funcionamento desta. 

2. A formalização da candidatura aos serviços prestados pela Creche opera-se mediante o 

preenchimento de uma Ficha de Candidatura, à qual deverão ser anexados, nomeadamente, 

cópia dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do boletim de nascimento ou documento de identificação da criança; 

b) Duas fotografias da criança; 
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c) Fotocópia do boletim individual de saúde, identificação do médico assistente, do grupo 

sanguíneo e de situações alérgicas; 

d) Fotocópia do cartão de utente dos serviços de saúde ou de subsistemas a que pertença; 

e) Fotocópia do cartão da segurança social da criança, com identificação do NISS; 

f) Declaração médica comprovativa da robustez física da criança; 

g) Fotocópias dos documentos de identificação civil e fiscal dos pais ou dos responsáveis 

legais; 

h) Fotocópia da declaração de rendimentos do agregado familiar respeitantes ao ano anterior 

e respetiva nota de liquidação; 

i) Fotocópia dos três últimos recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar; 

j) Fotocópia do recibo da renda da habitação familiar ou declaração bancária contendo o 

valor da prestação mensal referente à aquisição de casa própria; 

k) Comprovativo de despesas com medicação de uso continuado, em casos de doença crónica, 

atestada através de declaração do/a médico/a assistente; 

l) Autorização assinada pelo encarregado de educação para a informatização dos dados 

pessoais da criança, destinada à organização do seu processo individual cujos dados são 

confidenciais e de acesso restrito. 

3. Sempre que se justifique deverá ser entregue a certidão de sentença judicial relativa à 

regulação do poder paternal ou à determinação da tutela/curatela. 

4. A decisão de não entregar os documentos mencionados nas alíneas g), h) e i) implica o 

pagamento da mensalidade máxima, em vigor na resposta social. 

5. Os encarregados de educação que não possuírem rendimentos deverão fazer prova da sua 

situação através de declaração emitida pela DGCI ou apresentar, segundo o caso, o 

comprovativo da pensão de reforma, sobrevivência ou invalidez; o comprovativo do valor do 

subsídio de desemprego; do valor do Rendimento Social de Inserção ou do subsídio de doença. 

6.  Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação da ficha de 

candidatura e respetivos documentos, devendo todavia, estes serem providenciados e 

entregues com a maior brevidade.  

 

 

Artigo 8.º 

Hierarquização e Seleção das Candidaturas 

 

1. Rececionada a candidatura, o Diretor Técnico procederá à hierarquização e seleção das 

candidaturas que considere adequadas à resposta social em causa. 

2. A fim de proceder a um aprofundamento dos requisitos e das necessidades da criança, é 

promovida uma entrevista diagnóstica com o respetivo Encarregado de Educação, a fim de se 

efetuar um levantamento mais exaustivo das necessidades apresentadas, bem como das suas 

expectativas face aos serviços que serão contratualizados. 

3. A Direção Técnica informará o Encarregado de Educação, através de meio idóneo, no prazo 

máximo de 30 dias úteis após a data da inscrição, se a sua candidatura foi ou não aceite. 
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4. Caso a candidatura seja aceite, mas não exista vaga, o candidato será automaticamente 

integrado na lista de espera, sendo-lhe fornecida a ponderação atribuída aos critérios de 

priorização das candidaturas. 

 

 

Artigo 9.º 

Critérios de priorização das Candidaturas 

 

Os critérios definidos para a gestão da lista de espera da Creche são os seguintes: 

a) Idade da criança;  

b) Crianças em situação de risco, comprovado pelos serviços competentes; 

c) Crianças cuja família apresente uma situação comprovadamente complexa e que justifique 

a impossibilidade de acompanhar a criança; 

d) Crianças, filhas de colaboradores da Cáritas Diocesana de Coimbra; 

e) Crianças com irmãos a frequentarem o mesmo estabelecimento ou outro estabelecimento 

da Cáritas Diocesana de Coimbra; 

f) Crianças com Necessidades Educativas Especiais, desde que se enquadrem na capacidade 

de resposta dos serviços e apresentem relatório dos serviços de saúde; 

g) Crianças cujos Encarregados de Educação residam ou trabalhem na proximidade da Creche; 

h) Crianças órfãs de bombeiro/a, em caso de acidente mortal; 

i) Crianças cuja candidatura tenha uma data mais antiga. 

2. Em caso de pedido de reintegração de uma criança, após a sua saída da Creche por decisão 

dos Encarregados de Educação, o processo será conduzido como uma situação de primeira 

inscrição, sendo aplicados os critérios supra referidos.  

 

 

Artigo 10.º 

Lista de Espera 

 

O processo de candidatura manter-se-á em lista de espera: 

a) Até que se verifique a existência de vaga; 

b) Os Encarregados de Educação comuniquem a desistência; 

c) Até ao dia 15 de abril do ano letivo seguinte. 

 

 

Artigo 11.º 

Prazo de Candidatura 

 

1. A candidatura para frequência no ano letivo seguinte, deverá ser feita preferencialmente, 

na primeira quinzena de abril. 

2. Excecionalmente, poderão ser aceites candidaturas antes e após este período. 
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3. É ainda facultada aos Encarregados de Educação a possibilidade de garantirem a vaga da 

criança, até à data em que pretendam que ela inicie a frequência, entre o primeiro dia útil 

do mês de setembro e o dia trinta e um de outubro, desde que paguem o valor da 

comparticipação familiar atribuído e que tal não seja impedimento à frequência de crianças 

cujas condições sócio-familiares se revelem prioritárias. 

 

 

Secção II 

Admissão 

 

Artigo 12.º 

Admissão 

 

1. A admissão é da competência da Cáritas Diocesana de Coimbra, com base no parecer da 

Direção Técnica. 

2. Após a decisão favorável de admissão da criança é celebrado por escrito, um contrato de 

adesão, no qual serão vertidos os direitos e obrigações das partes. 

3. Simultaneamente, será constituído o Processo Individual da Criança e realizada uma 

entrevista diagnóstica na qual se promove a recolha e tratamento de informações relativas ao 

condicionalismo pessoal, familiar e socioeconómico da criança, de forma a adaptar a 

intervenção às especificidades desta 

 

 

Artigo 13.º 

Programa de Acolhimento 

 

1. De modo a avaliar a integração e a resposta da criança ao estabelecimento, é definido com 

o Encarregado de Educação um programa de acolhimento inicial, durante o qual será avaliada 

a adaptabilidade da criança e prossecução dos objetivos traçados. 

2. O programa de acolhimento não poderá ter duração superior a 30 dias, findo o qual é 

elaborado um relatório de avaliação do mesmo. 

3. Se a criança logrou adaptar-se, correspondendo às solicitações apresentadas, o relatório é 

arquivado no respetivo Processo Individual, procedendo-se de imediato à elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Individual do Utente (PDI). 

4. Caso se verifique que a criança não se adaptou, não conseguiu atingir os objetivos 

traçados, havendo por parte do Encarregado de Educação uma total indisponibilidade para a 

negociação e alteração dos mesmos, poderá ser resolvido por qualquer uma das partes o 

contrato de adesão celebrado. 
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Artigo 14.º 

Plano Individual do Utente 

 

1. A elaboração do Plano Individual, doravante designado por PI, tem por base as 

potencialidades da criança, bem como as expectativas da família, de modo a promover a 

aquisição de novas competências, bem como a manutenção das já adquiridas.  

2. O PI, sempre que se afigure necessário, deverá, conjuntamente com a família da criança, 

ser revisto, de modo a realizar as reformulações oportunas e convenientes ao 

desenvolvimento harmonioso da criança. 

 

 

Secção III 

Registo de dados 

 

Artigo15.º 

Processo Individual 

 

Após a assinatura do contrato de adesão, a Creche deverá instruir e manter atualizado o 

processo individual das crianças, cujos dados são confidenciais e de acesso restrito e que será 

organizado na vertente social, administrativa e clínica. 

 

 

Artigo 16.º 

Processo social 

 

O processo social deverá conter: 

a)  A Ficha de Candidatura; 

b) O relatório de encaminhamento elaborado por instituição de apoio social, judicial, 

educativo ou por unidade de saúde, sendo caso disso; 

c) Ficha de avaliação pré-diagnóstica; 

d) Ficha de admissão; 

e) O Contrato de adesão; 

f) A Ficha de Avaliação Diagnóstica; 

g) O Programa de Acolhimento; 

h) O Relatório do Programa de Acolhimento; 

i) O Plano Individual do Utente; 

j) Os Relatórios de avaliação e revisão do PI; 

k) Informação sobre a identidade das pessoas autorizadas a retirar a criança da Creche; 

l) Antecedentes individuais, familiares e sociais da criança;  

m) Registos de assiduidade e participação em atividades curriculares e extra curriculares, 

assim como as autorizações de saída; 
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n) Programa educativo especial, para as crianças portadoras de deficiência ou de qualquer 

inadaptação; 

o) Informação sobre cuidados especiais, situações de exceção, ou outras de interesse, 

transmitidas diariamente pelos pais ou a estes transmitidas no ato de entrega das crianças; 

p) Registos, avaliações e outros que documentem o desenvolvimento da criança e o seu 

percurso. 

 

 

Artigo 17.º 

Processo administrativo 

 

O processo administrativo deverá conter: 

a) Cópia dos documentos de identificação pessoal da criança, bem como dos cartões de 

contribuinte, de beneficiário da Segurança Social e de utente do SNS; 

b) Documentação de suporte das diligências administrativas; 

c) Outras informações de interesse. 

 

 

Artigo 18.º 

Processo clínico 

 

O processo clínico deverá conter documentos emitidos por estruturas de saúde, 

nomeadamente relatórios médicos, resultados de análises laboratoriais ou meios 

complementares de diagnóstico, marcações de consultas, bem como documentação de 

suporte das diligências realizadas na área da saúde. 

 

 

CAPÍTULO V 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 19.º 

Direção Técnica 

 

1. A Creche é dirigida por um Diretor Técnico que será responsável pelo funcionamento dos 

serviços e pelo cumprimento das normas do presente regulamento, bem como das disposições 

legais aplicáveis e das diretivas e instruções da Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra, 

nomeadamente, das que lhe forem transmitidas pelos respetivos superiores hierárquicos. 

2. Compete, em especial, ao Diretor Técnico: 

a) Orientar os serviços e zelar pelo seu bom e eficiente funcionamento; 

b) Propor à Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra a admissão, renovação ou resolução dos 

contratos de adesão dos utentes; 

c) Organizar os processos individuais dos utentes e mantê-los atualizados; 
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d) Garantir mecanismos adequados de colaboração com as famílias no processo de formação e 

educação das crianças acolhidas; 

e) Informar a Direção da Cáritas sobre o andamento geral dos serviços e promover ou 

recomendar a adoção de medidas tendentes a otimizar as condições de prestação de 

cuidados; 

f) Organizar e superintender os profissionais envolvidos na prestação de serviços aos utentes; 

g) Receber, registar e analisar e dar o devido andamento às sugestões e queixas, tal como às 

reclamações formalmente apresentadas no respetivo livro; 

h) Centralizar a recolha de dados, nomeadamente de natureza estatística, relativos ao 

movimento dos utentes da Creche. 

 

 

Artigo 20.º 

Direção Pedagógica 

 

1. A Creche dispõe de uma Direção Pedagógica que desenvolve um conjunto de estratégias 

promotoras de interações positivas entre educadores, auxiliares de ação educativa e famílias, 

contribuindo para o cumprimento de princípios e valores facilitadores de um desenvolvimento 

integral e harmonioso. 

2.  Compete, em especial ao Diretor Pedagógico: 

a) Coordenar a aplicação do Projeto Educativo; 

b) Coordenar a atividade educativa, em conjunto com a Direção da Cáritas Diocesana de 

Coimbra e com a Direção Técnica; 

c) Garantir a execução das linhas de orientação curricular; 

d) Assegurar a articulação entre as diferentes salas da Creche; 

e) Orientar tecnicamente a ação do pessoal docente e não docente. 

 

 

Capítulo VI 

DA ATIVIDADE DA CRECHE 

 

Secção I 

Funcionamento 

 

Artigo 21.º 

Período de funcionamento 

 

1. A Creche funciona, por via de regra, de Segunda a Sexta-feira, no horário compreendido 

entre as 7:30 horas e as 18:30 horas.  

2. A entrada das crianças das salas de um e dois anos deverá efetuar-se até às 9:30 horas.  

3. As crianças do berçário poderão entrar em horário a acordar com os Encarregados de 

Educação. 
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4. Excecionalmente, a creche poderá receber crianças fora dos horários supra referidos, 

devendo todavia os Encarregados de Educação respeitar os seguintes limites: 

a) Hora de entrada, até às 11:00 horas; 

b) Para refeição, até às11:00 horas;  

c) Das 14:30 horas, até à hora de saída. 

5. Excecionalmente, caso se verifique um impedimento ou um motivo atendível, a criança 

poderá ter um horário adaptado. Para tal, os Encarregados de Educação da criança deverão 

mencionar tal facto na entrevista diagnóstica, ou noutra altura sempre que surja necessidade 

ou ocorra motivo de força maior. 

6. A saída das crianças, em horário comum, efetua-se a partir das 16:30 horas. 

 

 

Artigo 22.º 

Calendário anual 

 

1. Salvo no caso de realização de atividades pontuais devidamente programadas, a Creche 

não recebe crianças aos Sábados, Domingos, feriados, na Terça-Feira de Carnaval, véspera de 

Natal e de Ano Novo, e outros que vierem a ser estatuídos ou determinados pela Direção, 

dando conhecimento atempado aos pais. 

2. A Creche encerra na segunda quinzena de agosto. 

3. A Creche encerrará ainda, sempre que por motivos imprevistos ou de força maior não 

possam ser asseguradas as condições indispensáveis ao seu regular funcionamento, mediante 

comunicação a ser efetuada com cinco dias de antecedência ou, se imprevisíveis, logo que 

possível. 

 

 

Secção II 

Alimentação 

 

Artigo 23.º 

Alimentação 

 

1. A Creche providencia uma alimentação saudável e adequada às necessidades das crianças, 

respeitando nomeadamente os horários decorrentes das especiais exigências alimentares das 

crianças em função do respetivo desenvolvimento. 

2. A dieta alimentar é organizada pela Cáritas Diocesana de Coimbra, reservando-se a dieta 

terapêutica para os casos em que haja prescrição médica, e pedido tenha sido feito por 

escrito. 

3. São diariamente servidas duas refeições: almoço e lanche, sendo que, sempre que se 

justifique será servido um suplemento alimentar. 

4. Os encargos relacionados com um regime alimentar especial serão suportados pelos 

respetivos familiares. 
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Artigo 24.º 

Atividades Lúdico-Pedagógicas 

 

1. Sem prejuízo das iniciativas pontuais que entenda úteis e oportunas, a Creche elabora e 

divulga o Plano Anual de Atividades Lúdico-Pedagógicas e de formação/informação que se 

propõe anualmente realizar em função do grupo de crianças. 

2. Pontualmente, as crianças poderão realizar algumas saídas, devendo os Pais/Encarregados 

de Educação dar prévia e expressa autorização, assinando documento próprio. 

3. Caso a criança esteja impossibilitada de participar em alguma saída prevista no plano e se, 

excecionalmente, não puder ficar à guarda dos seus Encarregados de Educação, ficará na sala 

que tiver melhor disponibilidade para a receber. 

4. Para o grupo de dois anos poderão ser facultadas atividades curriculares, a definir em cada 

ano letivo, ministradas por professores especializados. 

5. A Creche identificará atempadamente as atividades que, com caráter facultativo, não 

estão incluídas nas comparticipações familiares.  

6. As condições e os critérios de participação nas atividades facultativas e não gratuitas são 

definidos caso a caso, sem prejuízo do particular apoio a prestar aos utentes em situação de 

maior vulnerabilidade económica, em ordem a garantir a igualdade de oportunidades de 

acesso às ações desenvolvidas. 

 

 

Capítulo VII 

Do financiamento da Creche 

 

Artigo 25.º 

Sustentabilidade Financeira 

 

1. O custo de funcionamento da Creche é suportado, de forma interdependente e equitativa, 

pelas famílias dos utentes, pela própria Instituição e pelo Estado. 

2. Às famílias cumpre suportar os encargos da prestação de serviços por parte da Creche 

tendo em conta as respetivas possibilidades e a necessidade de incrementar desejáveis 

mecanismos de solidariedade entre os agregados com mais e com menos recursos. 

3. À Cáritas Diocesana de Coimbra cumpre mobilizar para a Creche os recursos próprios 

disponíveis e aqueles que lhe advenham por virtude da celebração de acordos de cooperação 

com o Estado ou outras entidades públicas ou privadas, de forma a alcançar a indispensável 

sustentabilidade financeira do equipamento. 

4. Ao Estado cumpre comparticipar, regular e atempadamente, nos encargos financeiros da 

Instituição, de acordo com os critérios definidos em sede da legislação aplicável e do 

protocolo de cooperação celebrado. 

 

 

 

 



 

11 

 

Artigo 26.º 

Proporcionalidade das comparticipações familiares 

 

A comparticipação familiar mensal devida pela prestação dos serviços a que o utente tem 

direito, aqui abreviadamente designada por comparticipação familiar, é determinada de 

forma proporcional ao rendimento do agregado familiar de cada utente. 

 

 

Artigo 27.º 

Comparticipação familiar máxima 

 

1. A comparticipação familiar máxima calculada nos termos das presentes normas não poderá 

exceder o custo médio real do utente verificado na resposta social de creche. 

2. O custo médio real do utente é calculado em função do valor das despesas efetivamente 

verificadas no ano anterior com o funcionamento da Creche, atualizado de acordo com o 

índice de inflação e ainda em função do número de utentes que o frequentaram no mesmo 

ano. 

3. Nas despesas referidas no número anterior incluem-se quer as despesas específicas da 

Creche, quer a participação que lhe seja imputável nas despesas comuns a todos os outros 

equipamentos e serviços da instituição. 

 

 

Artigo 28.º 

Revisão anual das comparticipações familiares 

 

Salvo alteração anormal ou imprevisível dos pressupostos ou das circunstâncias que 

determinaram a respetiva fixação, as comparticipações familiares são, em regra, objeto de 

revisão anual, no mês de setembro. 

 

 

Artigo 29.º 

Comparticipações familiares 

 

1. A frequência da Creche será comparticipada pelos pais, ou pessoa que detenha guarda de 

facto da criança, de acordo com a legislação em vigor. 

2. A comparticipação familiar devida pela utilização da Creche é calculada com base nos 

seguintes escalões de rendimento “per capita”, indexados à remuneração mínima mensal 

(RMM): 

. 1.º Escalão até 30% da RMM 

. 2.º Escalão de 30 a 50% da RMM 

. 3.º Escalão de 50 a 70% da RMM 

. 4.º Escalão de 70 a 100% da RMM 
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. 5.º Escalão de 100 a 150% da RMM 

. 6.º Escalão mais de 150% da RMM 

3. O valor da mensalidade/comparticipação familiar é determinado pela aplicação de uma 

percentagem sobre o rendimento “per capita” do agregado familiar, conforme o quadro 

seguinte: 

 

Escalões de rendimento 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 

15% 22,5% 27,5% 30% 32,5% 35% 

 

 

Artigo 30 º 

Cálculo de rendimento “per capita” 

 

De acordo com as disposições legais aplicáveis o cálculo do rendimento “per capita” do 

agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte formula: 

R = RF – D / N 

Sendo: 

R = Rendimento “per capita” 

RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 

D = Despesas fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

 

 

Artigo 31.º 

Conceito de agregado familiar 

 

1. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco, casamento, afinidade, ou outras situações similares. 

2. Para efeitos da aplicação das normas do presente regulamento e sem prejuízo de acordo 

em contrário a Cáritas Diocesana de Coimbra presume que fazem parte do agregado familiar 

do utente os respetivos parentes, ou afins do primeiro grau da linha reta. 
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Artigo 32.º 

Rendimento mensal ilíquido 

 

O valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar a considerar corresponderá à 

soma dos rendimentos auferidos, a qualquer título, por cada um dos elementos do agregado 

familiar, no ano anterior. 

 

 

Artigo 33.º 

Despesas fixas 

 

1. Consideram-se despesas mensais fixas do agregado familiar: 

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. 

2. As despesas fixas documentadas a que se referem as alíneas b) a d) do número anterior 

serão deduzidas no rendimento ilíquido até ao montante da retribuição mínima mensal 

garantida. 

 

 

Artigo 34.º 

Prova de rendimentos e despesas 

 

1. Os Encarregados de Educação ou os legais representantes da criança têm o dever de 

declarar com verdade e rigor os rendimentos auferidos e as respetivas despesas mensais fixas. 

2. A prova dos rendimentos declarados e das despesas será feita mediante a apresentação de 

documentação adequada e credível, designadamente de natureza fiscal. 

3. Sempre que o agregado familiar não faça prova dos rendimentos declarados ou haja 

fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento e de despesa, após a 

efetivação das diligências complementares que considere necessárias, a Direção da Cáritas 

reserva-se o direito, que a legislação lhe confere, de determinar a comparticipação familiar 

de acordo com os rendimentos presumidos. 

4. As falsas declarações, sem prejuízo da decisão de resolução do contrato por parte da 

Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra, implicam a suspensão da frequência do 

equipamento até ao efetivo pagamento de todas as quantias que forem devidas. 
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Artigo 35.º 

Pagamento da mensalidade 

 

1. A comparticipação familiar mensal devida pela utilização da Creche, é efetuada no total 

de 10 mensalidades, sendo o pagamento da relativa ao mês de julho fracionado nos restantes 

décimos. 

2. Caso os Pais/Encarregados de Educação manifestem interesse na frequência da Creche 

durante a primeira quinzena de agosto, será devido por tal o pagamento de 50% da 

comparticipação mensal. 

3. Salvo acordo em contrário, a mensalidade deve ser paga nas instalações da Creche, contra 

recibo, entre o dia 1 e o dia 8 do mês a que disser respeito. 

4. Findo esse prazo, a mensalidade sofrerá uma penalização correspondente a 10% do 

montante em dívida, sem prejuízo da aplicação de quaisquer outras sanções fixadas no 

presente regulamento. 

 

 

Artigo 36.º 

Situações especiais 

 

1. Havendo dois ou mais irmãos que frequentem em simultâneo a creche ou outra resposta 

social do mesmo equipamento da Cáritas Diocesana de Coimbra, haverá lugar a uma redução 

de 20% no montante da comparticipação familiar mensal relativa ao mais velho. 

2. Quando uma criança for admitida no estabelecimento a partir do dia 15, pagará apenas 

50% da comparticipação familiar relativa a esse mesmo mês. 

3. A Direção da Cáritas, sob proposta do Diretor Técnico da Creche, pode reduzir o valor, 

suspender ou dispensar o pagamento da comparticipação familiar, sempre que assim o 

entenda adequado, útil ou conveniente. 

 

 

Artigo 37.º 

Redução da comparticipação familiar 

 

1. Haverá lugar a uma redução de 25% no montante da comparticipação familiar mensal, caso 

se verifiquem ausências justificadas, a partir de um período de 11 dias úteis consecutivos. A 

partir de um período de 22 dias úteis consecutivos o a redução a conceder será de 50% do 

valor da comparticipação familiar.  

2. As ausências injustificadas, quer seguidas quer interpoladas, não determinam qualquer 

desconto no valor da comparticipação familiar que for devida. 

3. A não frequência injustificada por um período superior a trinta dias, confere a 

possibilidade à Cáritas Diocesana de Coimbra a faculdade de resolver o contrato celebrado. 

4. O valor da comparticipação familiar mensal deve ser proporcionalmente reduzida nos casos 

em que a Creche: 



 

15 

 

- Encerre por motivos fortuitos ou de força maior, sempre e quando excedam os 6 (seis) dias 

por ano. 

 

 

Artigo 38.º 

Assiduidade 

 

1. As ausências das crianças são justificadas ou injustificadas. 

2. Consideram-se justificadas as ausências que ocorram por motivo atendível, 

designadamente, as que resultem de motivos não imputáveis aos pais da criança. 

3. São ausências injustificadas todas as restantes. 

4. As ausências justificadas, quando previsíveis, são obrigatoriamente comunicadas à Creche 

com a antecedência mínima de 5 dias.  

5. Quando imprevistas, as ausências justificadas são obrigatoriamente comunicadas logo que 

possível. 

6. O não cumprimento do estipulado dos números anteriores torna as ausências injustificadas. 

 

 

Artigo 39.º 

Pontualidade 

 

1. A permanência da criança na Creche para além da hora do seu normal encerramento, 

implica o pagamento de um valor acrescido, que será anualmente definido pela Direção da 

Cáritas Diocesana de Coimbra, tendo em conta as implicações negativas no funcionamento da 

Creche, designadamente, no que se reporta aos especiais encargos laborais a que der lugar. 

2. O valor acrescido de permanência será pago conjuntamente com a primeira prestação 

mensal vencida após o facto que a determina. 

 

 

Artigo 40.º 

Entrada e saída das crianças 

 

1. À entrada, as crianças deverão ser entregues à funcionária responsável pelo acolhimento. 

2. Na saída, as crianças deverão ser entregues aos Pais/Encarregados de Educação.  

3. As mesmas só poderão ser confiadas a outras pessoas, se estas constarem da declaração de 

autorização, devidamente preenchida pelos pais, e se encontrarem devidamente 

identificados.  
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Artigo 41.º 

Situações de doença 

 

1. As crianças que apresentem sintomas de doença não poderão permanecer na Creche. 

2. Em caso de doença grave ou contagiosa, a criança apenas poderá regressar à Creche 

mediante a apresentação de declaração médica comprovativa da inexistência de qualquer 

perigo ou contágio. 

3. Qualquer medicação que vise ser administrada na Creche, deverá ser sempre acompanhada 

da respetiva prescrição médica e posologia indicada. 

4. Em caso de sintomas de doença (febre, dores, apatia), os pais serão contactados para 

acompanharem a criança aos serviços médicos. 

5. Nos casos em que seja obrigatória uma atuação urgente, a Creche recorrerá à entidade 

hospitalar respetiva, avisando os pais de imediato. 

 

 

Artigo 42.º 

Brinquedos e Vestuário 

 

1. A criança deverá usar roupa cómoda, fácil de vestir/despir, que facilite os cuidados de 

higiene e favoreça o desenvolvimento da autonomia. 

2. Todas as crianças deverão trazer para a Creche o vestuário e os utensílios constantes no 

Apêndice I do presente regulamento. 

3. As crianças poderão trazer para a Creche um objeto de afeto, para utilizarem no momento 

de repouso. 

4. A Cáritas Diocesana de Coimbra não se responsabiliza por quaisquer outros objetos ou 

pertences pessoais que as crianças tragam para a creche. 

 

 

Capítulo VII 

CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTO NA CRECHE 

 

Artigo 43º 

Contrato de Adesão 

 

1. O acolhimento na Creche pressupõe e decorre da celebração de um contrato de adesão 

que vigora, salvo estipulação escrita em contrário, a partir da data da admissão da criança. 

2. O presente contrato de adesão é celebrado, em dois exemplares, devidamente assinados e 

rubricados, sendo um exemplar para o Encarregado de Educação ou para legal representante 

da criança e outro para a Cáritas Diocesana de Coimbra. 

3. A assinatura do contrato de adesão deverá ser precedida da entrega de um exemplar aos 

Encarregados de Educação ou legais representantes da criança, deste regulamento e da 

adequada explicação oral do seu conteúdo, devendo estes declarar e assinar documento 

comprovativo da aceitação e compreensão do mesmo. 
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4. As cláusulas do contrato serão acordadas entre as partes, nomeadamente a determinação 

do Programa de Acolhimento e o Plano Individual da criança. 

5.  Sempre que se afigure necessário, útil ou conveniente, as cláusulas do contrato poderão 

ser alteradas pelas partes. 

 

 

Artigo 44.º 

Duração do Contrato 

 

O contrato de adesão terá a duração que as partes acordarem em sede contratual, devendo as 

partes manifestarem expressamente a sua intenção de o renovar até ao limite do prazo 

determinado pela Creche para renovações. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

CESSAÇÃO DO CONTRATO 

 

Artigo 45.º 

Cessação do Contrato 

 

A cessação do contrato de prestação de serviços pode ocorrer por: 

a) Caducidade 

b) Revogação; 

c) Denúncia; 

d) Resolução. 

 

 

Artigo 46.º 

Caducidade 

 

O contrato de adesão caduca, nomeadamente: 

a) Verificando-se a impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de desenvolver a 

resposta social em referência; 

b) Com a dissolução da Cáritas Diocesana de Coimbra ou com a alteração do seu escopo 

estatutário para fins incompatíveis com a prestação do serviço de Creche; 

c) Atingido que seja o prazo pelo qual foi estabelecido. 
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Artigo 47.º 

Revogação 

 

1. Podem as partes revogar o contrato de adesão quando nisso expressamente acordem. 

2. O acordo deve revestir a forma escrita e prever a data a partir da qual produz efeitos, bem 

como regulamentar os direitos e obrigações das partes decorrentes da cessação. 

 

 

Artigo 48.º 

Denúncia 

 

1. O Encarregado de Educação ou legal representante pode pôr temo ao contrato de adesão 

por mera declaração escrita dirigida à Cáritas Diocesana de Coimbra, com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

2. No caso de inobservância do prazo supra referenciado, a Cáritas Diocesana de Coimbra 

reserva-se no direito a proceder à cobrança do valor correspondente ao período de tempo em 

falta. 

3. A Cáritas Diocesana de Coimbra, por seu turno, pode denunciar o contrato sempre que 

conclua pela inadequação da resposta social prestada pela Creche ao específico 

condicionalismo de cada criança. 

 

 

Artigo 49º 

Integração da Criança 

 

1. A Cáritas procurará garantir a integração de cada criança na vida da Creche, sensibilizando 

a família para a necessidade de serem estritamente observadas as regras previstas no 

presente regulamento, condição indispensável para o estabelecimento de um são 

relacionamento interpessoal e institucional, baseado num compromisso constante de respeito 

mútuo e de solidariedade. 

2. No caso de violação dos deveres consignados no presente regulamento o Diretor Técnico 

admoestará o infrator intimando-o ao seu cumprimento. 

 

 

Artigo 50.º 

Justa causa de suspensão ou resolução 

 

1. A Direção da Cáritas reserva-se o direito de suspender ou resolver o contrato de adesão 

sempre que os Encarregados de Educação ou legais representantes das crianças, grave ou 

reiteradamente, violem as regras constantes do presente regulamento, de forma muito 

particular, quando ponham em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as 

condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos e o são relacionamento 

com terceiros ou a imagem da Instituição.  
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2. A suspensão ou a resolução do contrato são da competência da Direção da Cáritas, sob 

proposta do Diretor Técnico, após prévia audição do Encarregado de Educação ou legal 

representante da criança. 

3. A decisão de suspender ou resolver o contrato deve ser notificada ao Encarregado de 

Educação ou legal representante da criança por escrito, com a antecedência mínima de 5 dias 

úteis sobre a data que opere o seu efeito. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 51.º 

Cooperação 

A Cáritas Diocesana de Coimbra privilegiará formas atuantes de convivência e cooperação, 

designadamente, com as famílias das crianças, com instituições particulares de solidariedade 

social, associações culturais, recreativas, económicas, empresas e escolas e, ainda, com os 

serviços de segurança social e de saúde, bem como com autarquias locais. 

 

 

Artigo 52 º 

Livro de Reclamações 

 

Os equipamentos a que o presente regulamento se reporta possuem um livro de reclamações 

que devem facultar aos seus utentes para utilização nos termos legais, sempre que solicitado. 

 

 

Artigo 53 º 

Casos omissos e execução de normas 

 

Compete à Direção das Cáritas Diocesana de Coimbra, no respeito pelos Estatutos e pelas 

disposições legais aplicáveis, interpretar o presente Regulamento e integrar as suas lacunas, 

bem assim como emitir as diretivas e instruções necessárias à respetiva execução. 

 

 

Artigo 54 º 

Alteração do Regulamento 

 

1. O presente Regulamento pode ser alterado pela Cáritas Diocesana de Coimbra. 

2.Os utentes e demais pessoas e entidades interessadas deverão ser informadas do teor das 

modificações introduzidas com 15 (quinze) dias de antecedência relativamente à data da sua 

entrada em vigor. 
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3.Em caso de não-aceitação dos novos termos e condições de prestação dos serviços por parte 

da Creche, os utentes podem proceder à denúncia do contrato no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da notificação, sem que tal lhes confira direito a qualquer indemnização. 

 

 

Artigo 55 º 

Foro competente 

 

O foro de Coimbra, com exclusão de qualquer outro, é o competente para dirimir qualquer 

litígio decorrente ou relacionado com a celebração ou a execução do contrato de prestação 

de serviços. 

 

 

Artigo 56 º 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após da sua afixação nas instalações 

Creche, sendo aplicável a todas as crianças, acolhidos ou a acolher, substituindo para todos 

os efeitos as normas presentemente em vigor. 

 

Aprovado em reunião de Direção de 1 de agosto de 2012 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COMIBRA 

O Presidente 

 

 

 

(Luís Miguel Baptista Costa) 
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APÊNDICE 1 

 

 

Vestuário e utensílios 

 

 

BERÇÁRIO 

 

 3 mudas de roupa completas, incluindo: camisola/t-shirt, calças/saias, collants/meias, 

cuecas/body, de acordo com a estação; 

 Fraldas, toalhetes e pomada para assaduras; 

 Saco para roupa suja; 

 Medicação para febre; 

 Biberão para a água; 

 Biberão para o leite e lata de leite (se necessário). 

 

 

SALAS DE 1 E 2 ANOS 

 

 3 mudas de roupa completas, incluindo: camisola/t-shirt, calças/saias, collants/meias, 

cuecas/body, de acordo com a estação; 

 Bibe; 

 Fraldas, toalhetes e pomada para assaduras; 

 Saco para roupa suja; 

 Medicação para febre. 

 


