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Regulamento Interno 

do  

Conselho de Moradores da Borda do Campo 



 

REGULAMENTO INTERNO DO CONSELHO DE MORADORES DA BORDA DO CAMPO 

 

Introdução 

Este Regulamento Interno aplica-se a todos os funcionários da Instituição e segue os termos gerais dos Contratos de 
Trabalho, das Leis do Trabalho e da Convenção Colectiva de Trabalho das IPSS e é válido até nova reformulação.  

 

Artigo 1.º 

Sede da Instituição 

O Conselho de Moradores da Borda do Campo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, 
com os seus estatutos aprovados e publicados em Diário da República e com a sua sede na Rua 19 de Setembro, n.º 
12, Calvino, Freguesia da Borda do Campo, Concelho da Figueira da Foz e Distrito de Coimbra. 

 

Artigo 2.º 

Objectivos da Instituição 

“Tem por objectivos prioritários promover acções de solidariedade social, nomeadamente ao desenvolver actividades 
de protecção à infância e juventude, família e comunidade e população activa, aos idosos e deficientes, bem como 
secundariamente promover tudo quanto esteja ao seu alcance para proporcionar o bem-estar dos seus associados, 
tais como, diligenciar junto das entidades oficiais a quem oferecerá e prestará efectiva colaboração; procurará criar 
motivos de interesse para os associados nos campos da cultura, recreio, educação física e desporto; assuntos 
económico-sociais” In Estatutos. 

 

Artigo 3.º 

Funcionários 

1 – Consideram-se para todos os efeitos como funcionários, as pessoas que tenham um vínculo profissional com a 
Instituição;  

2 – Aos trabalhadores a avença, aos voluntários, aos trabalhadores oriundos de programas de organismos públicos, 
privados ou estagiários não se aplica este Regulamento, que no entanto servirá de orientação. 

Artigo 4.º 

Categoria 

1 – A categoria profissional é referenciada na Convenção Colectiva de Trabalho das IPSS; 

2 – Todos os funcionários têm um processo individual, onde constam os seus dados pessoais e profissionais. 
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Artigo 5.º 

Vencimentos 

1 – O vencimento base dos funcionários é individualizado e segue a Convenção Colectiva de Trabalho das IPSS; 

2 – Os aumentos anuais devem ser pagos até ao mês de Março de cada ano civil, com efeitos retroactivos a Janeiro 
do mesmo ano; 

3 – O subsídio de refeição é pago em géneros (refeições), tomadas na Instituição. 

 

Artigo 6.º 

Avaliação 

1 – Os Funcionários serão avaliados mensalmente segundo um questionário de parâmetros existente da Instituição; 

2 – Anualmente será elaborado um estudo de cada funcionário com base no ponto 1, dado conhecimento ao 
funcionário, permitida a sua auto-avaliação e definida uma avaliação final, que será atribuída apenas pela Direcção da 
IPSS. 

 

Artigo 7.º 

Organização 

1 – A Escala da hierarquia está de acordo com o organograma afixado na Instituição; 

2 – Os funcionários devem cumprir as directrizes do seu superior hierárquico; 

3 – A Direcção reunirá com a Chefe de Serviços e Técnica de Serviço Social, pelo menos uma vez por mês, 
preferencialmente na última sexta-feira. 

Artigo 8.º 

Normas a seguir pelos funcionários 

 

Deveres para com os Utentes: 

1 – Deve ter o cuidado de verificar o visual das crianças antes da partida para os seus domicílios, assim como, vigiar 
permanentemente o seu comportamento; 

2 – Deve ter o cuidado de vigiar os Idosos; 

3 – Deve ser coerente, responsável e educado para com todos os utentes; 

4 – Deve procurar manter todos os Utentes bem dispostos, activos, integrados, interessados e úteis. Animando-os e 
ajudando-os a ocuparem os seus tempos livres, desenvolvendo a sua auto-estima e vontade de viver. 
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5 – Não deve levantar falsos testemunhos em relação aos Utentes.    

 

Deveres para com a Instituição: 

1 – Deve ser pontual e assíduo; 

2 – Deve passar sempre o cartão quando se ausentar do local de trabalho; 

3 – Deve entregar sempre justificação quando prever e/ou faltar ao serviço; 

4 – Deve apresentar-se convenientemente no local de trabalho e deve usar sempre uniforme; 

5 – Deve usar sempre touca e uniforme na cozinha e refeitório; 

6 – Deve manter ou contribuir para manter todos os espaços da Instituição limpos e asseados; 

7 – Não entrar na zona da cozinha, preparação de pratos, copa, etc., sem o respectivo uniforme e só em casos 
excepcionais, salvo as pessoas directamente ligadas à actividade. 

8 – Deve manter fechado o portão de entrada e vigia-lo para impedir a saída de qualquer utente;  

9 – Deve dar conhecimento à pessoa responsável, das anomalias ocorridas nas viaturas e quaisquer acidentes que 
possam surgir no percurso, bem como de qualquer ocorrência que entenda anormal com os utentes ou outros 
funcionários; 

10 – Deve ter o cuidado de não abrir embalagens novas, sem terminar as que ainda possuem produtos e verificar a 
validade dos mesmos; 

11 – Não prestar quaisquer informações a pessoas ou entidades externas, que digam respeito à Instituição, ao serviço 
ou aos Utentes, estas só podem ser dadas unicamente pela pessoa responsável pela Instituição ou pela própria 
Direcção; 

12 – Não deixar entrar pessoas estranhas ao serviço, nas salas da Creche, Jardim de Infância, ATL, Centro de Dia e 
Centro de Noite, etc., sem pedir autorização à pessoa responsável; 

13 – Não usar telemóvel dentro do horário e local de trabalho para assuntos pessoais, a não ser que seja urgente; 

14 – Não utilizar o transporte da Instituição para outros fins, que não os relacionados com as valências da mesma. 

15 – Não é permitida qualquer discussão, desavença ou mal-entendido entre Utentes e Funcionários, sob pena de 
repreensão ou outra atitude a tomar pela Direcção de acordo com os estatutos da Instituição; 

16 – Não consumir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho, encontrando-se limitado a um máximo de 25cl 
de vinho, para acompanhamento da refeição; 

17 – Acatar as decisões tomadas pela Direcção e transmitidas pela Chefe de Serviços.  

 

Deveres para com os Colegas: 

1 – Não deve levantar falsos testemunhos em relação a outros colegas de trabalho; 
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2 – Não pode recusar-se trabalhar com nenhum colega;  

3 – Deve criar uma boa relação de trabalho com todos os colegas; 

4 – Quando os funcionários almoçam e passam o resto da hora de almoço na Instituição, não devem ocupar o 
espaço de trabalho dos outros colegas. 

 

Artigo 9.º 

Conduta Disciplinar 

 

a) Um funcionário fica sujeito a processo disciplinar, quando: 

1 – Manifesta falta de respeito pelos superiores ou incumprimento do presente regulamento; 

2 – Destrói ou extravia géneros ou materiais da Instituição; 

3 – Se recusa a realizar as suas tarefas; 

4 – Executa as suas actividades com desleixo; 

5 – Tem uma conduta incorrecta com colegas, utentes ou demais pessoas; 

6 – Mente e/ou levanta falsos testemunhos; 

7 – Falta sem apresentar qualquer justificação ou não é pontual; 

8 – Utiliza linguagem verbal ou não verbal, imprópria; 

9 – Comete algum acto ilegal ou imoral. 

 

b) Do processo disciplinar podem resultar: 

1 – Repreensão oral;  

2 – Repreensão escrita; 

3 – Sanção pecuniária; 

4 – Perda de dias de férias;  

5 – Suspensão do Trabalho com perda de retribuição e de antiguidade; 

6 – Despedimento sem qualquer indemnização ou compensação; 

7 – Outro a definir pela Direcção da IPSS. 
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Artigo 10.º 

Faltas 

1 – Os funcionários podem faltar pelos seguintes motivos previstos na Lei: 

a) As dadas por motivo de casamento, até onze dias seguidos, excluindo os dias de descanso inter correntes; 

b) As motivadas por falecimento de cônjuge, parente ou afins; 

c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino previamente justificadas; 

d) As motivadas por impossibilidade de prestar serviço devido a facto que não seja imputável ao trabalho, 
nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais, ou a necessidade de prestação de 
assistência inadiável a membros do seu agregado familiar; desde que devidamente e medicamente justificada; 

2 – Qualquer falta terá que ser previamente comunicada e posteriormente justificada à Chefe de Serviços; 

3 – O funcionário só pode ausentar-se do serviço ou chegar mais tarde se tiver autorização para tal, caso contrário 
considera-se falta injustificada; 

4 – Se o funcionário der 3 faltas injustificadas por ano fica sujeito a processo disciplinar; 

5 – A Instituição poderá conceder extraordinariamente em situações pontuais, tal como nos feriados, pontes ou folgas 
aos seus funcionários. 

 

Artigo 11.º 

Horário 

1 – Os funcionários trabalham as horas assentes no contrato de trabalho; 

2 – Para casos específicos, poderão existir outras modalidades de horário; 

3 – Em caso de turnos, férias, folgas ou pontes aplicam-se os horários de forma alternada de acordo com as 
possibilidades do seu serviço. 

 

Artigo 12.º 

Formação 

1 – A Instituição deverá apoiar sempre que possível a formação profissional dos seus funcionários; 

2 – A selecção dos funcionários para a formação profissional, terá em conta a necessidade da mesma, pela Instituição 
e o interesse manifestado pelos próprios; 

3 – Os funcionários deverão empenhar-se de forma a obter uma avaliação positiva, que se virá a reflectir no 
desempenho e qualidade das suas funções, e bem assim na evolução da sua carreira profissional. 
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Artigo 13.º 

Normas a seguir pela Direcção 

1 – Zelar pelo prestígio da IPSS; 

2 – Respeitar e fazer respeitar o presente regulamento; 

3 – Procurar dar acções de formação a todos os funcionários; 

4 – Criar condições para a salutar ambiência entre funcionários, utentes e familiares destes. 

5 – Reunir pelo menos uma vez por ano com os funcionários, individual ou colectivamente; 

6 – Criar motivos de interesse aos utentes, funcionários e sócios, que proporcionem o desenvolvimento da IPSS e a 
sua projecção futura; 

7 – Nunca descorar os deveres e direitos mencionados nos Estatutos da IPSS; 

8 – As decisões tomadas pela Direcção terão sempre em conta o que é melhor para os Utentes. 

 

Artigo 14.º 

Aprovação 

1 – Este regulamento interno foi aprovado pela Direcção em 14/03/07 e enviado para a Inspecção-Geral do Trabalho 
para registo e depósito de acordo com o Artigo 153.º da Lei n.º99/2003 de Agosto.  

 

Casos omissos – Todos os casos que não tenham cobertura neste documento serão analisados pela Direcção da 
Instituição. 

 

Borda do Campo, 14 de Março de 2007 

 

O Presidente da Direcção 

José Oliveira Gonçalves 
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