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PREÂMBULO 

O presente Regulamento Interno tem como objetivo reger os direitos e os deveres dos membros da nossa 

Cooperativa e, assim, regulamentar / estabelecer regras em relação à estrutura interna do C.E.C.D. Mira 

Sintra. 

Nele fica contida a interação entre todos os membros, de forma a estabelecer um harmonioso 

funcionamento de toda a nossa Organização. 

Esta interação terá por base os valores e os princípios que sempre nortearam a atividade da nossa Casa e 

que se encontram descritos noutros documentos chave que fazem parte do nosso Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

I – DA DIREÇÃO 

1. COMPETÊNCIAS 

As previstas nos Estatutos da Cooperativa, designadamente o exercício e a atribuição de todos os poderes 

necessários para assegurar a sua gestão e desenvolvimento, nomeadamente através da nomeação de um 

Diretor Geral, Diretores e Coordenadores Executivos, por si escolhidos e da sua inteira confiança, com vista 

a assegurar a coordenação das atividades inerentes aos objetivos permanentes ou transitórios da 

cooperativa, no cumprimento da sua missão. 

2. REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

- A Direção é constituída nos termos dos Estatutos da Cooperativa; 

- As reuniões ordinárias da Direção terão a periodicidade definida nos estatutos; 

- A Direção reunirá extraordinariamente sempre que o presidente a convoque, ou a pedido da maioria 
dos seus membros efetivos; 

- A Direção só poderá tomar deliberações com a presença de mais de metade dos membros efetivos, 
sendo presidida pelo seu presidente que goza de voto de qualidade e a quem compete a coordenação 
das atividades; 

- As deliberações da Direção são tomadas pela maioria simples de votos; 

- Será, sempre, lavrada ata das reuniões da Direção, com vista à sua leitura e aprovação na reunião 
seguinte; 

- A Direção atribuirá pelouros aos respetivos membros, podendo estes agregar um ou mais cooperadores 
e/ou técnicos assessores para o desenvolvimento de tarefas concretas; 

- Nas reuniões da Direção, para além dos membros efetivos, têm assento os membros suplentes, nos 
termos do n.º 4, do art.º 57.º do Código Cooperativo. O Diretor Geral participará nas reuniões da 
Direção. 
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II – ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL 

 
  

Assembleia Geral   

   

Conselho Fiscal    

 \    

Direção    

    

Diretor Geral    

     

Áreas de Apoio à Gestão 
   

      

Qualidade e Controlo de Gestão     

      

Marketing e Comunicação    

      

Recursos Humanos, Desenvolvimento e Gestão de Competências \    

     

  

    

Informática   

    

Secretariado   

    

Área Administrativa e Financeira   

   \   

Contabilidade    

      

Tesouraria    

      

Pessoal    

      

Secretariado das Valências/Serviços    

      

Manutenção    

      

Higiene e Conforto 
Aprovisionamento 

   

   

      

Higiene e Conforto    

      

Transportes 
Segurança 

   

  

    

Respostas Sociais/Valências     

     

 Educação Especial   

     

Intervenção Precoce na Infância  

     

Escola de Educação Especial  

     

 

 

 Centro de Recursos para a Inclusão  

 

 

     

Centro de Atividades Ocupacionais   

     

Centro de Formação Profissional   

     

Unidades Residenciais   

     

Serviço de Apoio Domiciliário   

    

Centro de Emprego Protegido  

    

Clínica de Medicina e Reabilitação  

 

A área Administrativa e Financeira e as áreas das diferentes Respostas Sociais/Valências serão geridas em 

termos da sua operacionalização quotidiana por um Diretor Administrativo-Financeiro e por Diretores 

Executivos, respetivamente, que articularão a sua atividade com o Diretor Geral, de quem dependem 

diretamente.
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III– ORGANOGRAMA 
 



 
 

REGULAMENTO INTERNO 

 

 

CECD_165-01 

 

5 / 15 
 

IV – DO DIRETOR GERAL 

1. NOMEAÇÃO 

1.1. O Diretor Geral é nomeado pela Direção da cooperativa, em regime de comissão de serviço, auferindo, 
pelo exercício do cargo, a retribuição que a Direção vier a fixar. 
 

1.2. A Comissão de Serviço do Diretor Geral terá a duração do mandato dos órgãos sociais, exceto no caso 
de demissão ou destituição. 

 
1.3. O Diretor Geral pode ser reconduzido se a nova Direção assim o entender. 

2. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

O Diretor Geral é responsável perante a Direção por: 

- Assegurar as relações formais entre a Direção e as Respostas Sociais/Valências e Serviços do C.E.C.D. 
Mira Sintra; 
 

- Supervisionar a gestão administrativa e financeira bem como outras partes de assessoria do C.E.C.D. 
Mira Sintra; 
 

- Reportar regularmente à Direção os indicadores de gestão relativos à atividade do C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Reportar à Direção as decisões assumidas no âmbito das suas competências, para ratificação; 
 

- Assessorar a Direção e colaborar com os responsáveis das Respostas Sociais/Valências e coordenadores 
de projeto; 
 

- Assegurar e supervisionar a elaboração do Plano Operacional e respetivo Orçamento conjugando as 
ações e atividades a desenvolver pelas diferentes Respostas Sociais/Valências e serviços do C.E.C.D. 
Mira Sintra; 
 

- Garantir a execução das políticas de acordo com o Plano Estratégico e o Plano Operacional traçado pela 
Direção para o C.E.C.D. Mira Sintra em geral e para as Respostas Sociais/Valências e serviços em 
particular; 
 

- Delegar as competências necessárias ao bom funcionamento dos serviços; 
 

- Acompanhar a evolução e realização dos projetos em geral quer sejam desenvolvidos nas valências, 
quer sejam dinamizados pela Área de Inovação e Estudos de Projetos; 
 

- Supervisionar a gestão global dos recursos humanos, materiais e financeiros do C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Supervisionar, junto dos Diretores Executivos, o cumprimento das normas de funcionamento e 
respetivos procedimentos, respeitando as normas do Sistema de Gestão da Qualidade em 
funcionamento no C.E.C.D. Mira Sintra tendo sempre em mente o processo de melhoria continua; 
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- Proceder à avaliação de desempenho dos colaboradores com quem tem uma relação hierárquica direta 
em função do organograma do C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Promover e zelar pelo estreitamento de relações e a colaboração entre as diferentes Respostas 
Sociais/Valências e Serviços do C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Representar a Direção junto dos Organismos oficiais e outras entidades públicas e privadas, nacionais ou 
estrangeiras, no âmbito dos poderes delegados; 
 

- Promover um clima de confiança entre todos os associados, fomentando um sentimento de pertença ao 
projeto C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Promover e supervisionar todos os procedimentos que garantam a qualidade dos Serviços aos clientes 
do C.E.C.D Mira Sintra; 
 

- Acolher, organizar e acompanhar visitas de entidades ou pessoas externas ao C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Assegurar uma comunicação eficiente e eficaz entre a Direção e as Valências e Serviços do C.E.C.D. Mira 
Sintra e vice-versa; 
 

- Estabelecer parcerias com a comunidade de forma a construir sinergias e rentabilizar recursos geradores 
de mais-valias para os clientes/utentes das Valências e para o C.E.C.D. Mira Sintra; 
 

- Promover permanentemente os valores da Cooperativa bem como o Código de Ética do C.E.C.D. Mira 
Sintra garantindo o cumprimento da sua missão; 
 

- Colaborar na organização, aplicação e controlo dos procedimentos definidos para a manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade; 
 

- Colaborar, com espírito cooperativo e empreendedor, em atividades de carácter complementar ao bom 
desenvolvimento da atividade da Cooperativa (Campanha Pirilampo Mágico, apoio à organização das 
Assembleias Gerais, Angariação de Fundos, entre outros); 
 

- Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho; 
 

- Cumprir as normas explícitas na legislação do trabalho e na prática vigente do C.E.C.D. Mira Sintra (por 
exemplo: Estatutos da Cooperativa, Regulamento Interno, Código de Ética). 

3. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

- Capacidade de liderança e de gestão de equipas; 

- Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

- Dinamismo e capacidade de empreendedorismo; 

- Habilitações Literárias: Formação Superior na área que vier a ser definida pela Direção; 

- Conhecimentos técnicos e experiência comprovada em gestão de preferência no setor social; 

- Conhecimento da legislação do Setor. 
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4. DELEGAÇÕES 

Por forma a permitir a agilização e eficácia dos atos de gestão de carácter funcional, cabe ao Diretor Geral a 

execução e/ou providenciar a execução dos atos relativos ao funcionamento do C.E.C.D., por delegação da 

Direção das competências funcionais que lhe são cometidas quer pelos Estatutos do C.E.C.D., quer pelo 

Código Cooperativo. 

5. ASSESSORIAS 

O Diretor Geral tem como assessoria direta as áreas de Apoio à Gestão, a área de Informática, a área de 

Inovação e Estudo de Projetos e o Secretariado. 

6. RELAÇÕES 

DDeeppeennddêênncciiaa  hhiieerráárrqquuiiccaa  ee  ffuunncciioonnaall:: Direção. 

RReellaaççõõeess  hhiieerráárrqquuiiccoo--ffuunncciioonnaaiiss:: Responsáveis pelas áreas Administrativo-Financeira, Respostas 

Sociais/Valências e Órgãos de Staff. 

V – DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

OBJETIVOS 
 

Assessorar o Diretor Geral, assegurando as tarefas nas seguintes áreas: Qualidade e Controlo de Gestão, 

Marketing e Comunicação, Recursos Humanos, Desenvolvimento e Gestão de Competências. 

A coordenação das áreas de apoio à gestão será da responsabilidade do Diretor Geral ou de quem, por 

este, estiver delegado para o efeito. 

 

VI – DA ÁREA ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA 
 

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 
1. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

-  Estudar, planear, organizar, acompanhar e garantir a boa execução da gestão administrativo-financeira e 
áreas de apoio à gestão; 

 

- Preparar, sob orientação do Diretor Geral, o projeto de orçamento anual da cooperativa; 
 

- Preparar a conta anual de gerência; 
 

- Assegurar e zelar pela realização das tarefas relativas à contabilidade, tesouraria e pessoal; 
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- Assegurar e zelar pela realização das tarefas administrativas referentes à instalação dos Serviços da 
Cooperativa e às condições do seu funcionamento, nomeadamente, secretariado das Respostas 
Sociais/Valências, manutenção, aprovisionamento, higiene e conforto, atendimento, alimentação e 
transportes; 
 

- Supervisionar todas as propostas de aquisição de material; 
 

- Providenciar a manutenção do inventário geral dos bens da Cooperativa; 
 

- Assegurar o expediente geral dos vários órgãos e serviços da Cooperativa, bem como os serviços de 
receção e expedição, registo e classificação de correspondência; 
 

- Promover e participar em grupos de trabalho, para implementar e executar as tarefas necessárias ao 
desenvolvimento das diferentes áreas de gestão; 
 

- Assegurar o rigor das tarefas administrativas relativas à gestão de pessoal: processamento da 
assiduidade, dos salários, mapas de pessoal, elaboração e renovação de contratos; 
 

- Executar as tarefas necessárias à seleção e recrutamento de pessoal; 
 

- Analisar necessidades e fazer propostas de formação do pessoal; 
 

- Estudar e implementar o processo de avaliação de desempenho assegurando as tarefas necessárias ao 
seu desenvolvimento; 
 

- Assegurar os serviços de higiene, saúde e segurança do pessoal; 
 

- Em colaboração com os Diretores das Valências assegurar o planeamento, organização, 
acompanhamento, execução e avaliação dos diferentes serviços, na ótica do planeamento e controlo de 
gestão; 
 

- Colaborar na organização, aplicação e controlo dos procedimentos definidos para a manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade; 
 

- Colaborar, com espírito cooperativo e empreendedor, em atividades de carácter complementar ao bom 
desenvolvimento da atividade da Cooperativa (Campanha Pirilampo Mágico, apoio à organização das 
Assembleias Gerais, Angariação de Fundos, entre outros); 
 

- Cumprir as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho; 
 

-  Cumprir as normas explícitas na legislação do trabalho e na prática vigente do C.E.C.D. Mira Sintra (por 
exemplo: Estatutos da Cooperativa, Regulamento Interno, Código de Ética). 

2. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

- Habilitações Literárias: Licenciatura na área da Gestão ou afins; 

- Conhecimento da legislação do Setor; 

- Capacidade de liderança e de gestão de equipas; 
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- Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

- Dinamismo e capacidade de empreendedorismo; 

- Capacidade de planeamento e organização; 

- Sentido de responsabilidade; 

- Identificação com os valores da Organização; 

- Disponibilidade Pessoal. 

3. RELAÇÕES 

DDeeppeennddêênncciiaa  hhiieerráárrqquuiiccaa  ee  ffuunncciioonnaall:: Diretor Geral. 

RReellaaççõõeess  hhiieerráárrqquuiiccoo--ffuunncciioonnaaiiss:: Contabilidade, Tesouraria, Pessoal, Secretariado de Valências, 

Manutenção, Aprovisionamento, Higiene e Conforto, Transportes e Segurança. 

VII – DAS ÁREAS DAS RESPOSTAS SOCIAIS / VALÊNCIAS 

1. Na dependência do Diretor Geral existem as áreas das Respostas Sociais/Valências, que se destinam a 

prestar serviços nas diferentes áreas de ativação dos direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente: 

1.1 Direito à Educação 
1.1.1 Educação Especial 

1.1.1.1 Intervenção Precoce na Infância 

1.1.1.2 Escola de Educação Especial 

1.1.1.3 Centro de Recursos para a Inclusão 
 
1.2 Direito à Qualificação Profissional e ao Emprego 
1.2.1 Centro de Formação Profissional 
1.2.2 Centro de Emprego Protegido 
 
1.3 Direito à Proteção Social 
1.3.1 Centro de Atividades Ocupacionais 
1.3.2 Unidades Residenciais 
1.3.3 Serviço de Apoio Domiciliário 
 
1.4 Direito à Saúde 
1.4.1 Clínica de Medicina e Reabilitação. 
 

1.1.1.1 - Intervenção Precoce na Infância (IPI) 

cujos objetivos gerais são os seguintes: 

- Apoiar famílias com crianças de idades compreendidas entre os zero e os seis anos, que se encontram 
em situação de risco biológico, estabelecido e/ou ambiental; 
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- Intervir o mais atempadamente possível, perante a sinalização de necessidades de apoio, de forma a 
promover a inclusão das famílias das crianças em risco nas estruturas da comunidade a que pertencem; 
 

- Colaborar na dinamização do processo de desenvolvimento das crianças; 
 

- Articular, apoiar e capacitar os serviços estatais que desenvolvam estas respostas com técnicos 
especializados. 

1.1.1.2 - Escola de Educação Especial (EEE) 

cujos objetivos gerais são os seguintes: 

- Diagnosticar e avaliar as áreas prioritárias de intervenção psicopedagógica; 
 

- Promover o desenvolvimento global e harmonioso da criança/jovem com necessidades educativas 
especiais, no meio, o menos restritivo possível; 
 

- Intervir de forma articulada com a Família e a Escola. 

1.1.1.3 - Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

cujo objetivo geral é o seguinte: 

- Promover a inclusão através do apoio de alunos com necessidades educativas especiais das escolas de 
ensino regular, através de celebração de protocolos específicos realizados em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas e as Escolas Secundárias que o solicitem ao C.E.C.D. Mira Sintra e para o qual 
tenham apoio do Ministério da Educação. 
 

1.2.1 - Centro de Formação Profissional (CFP) 

cujos objetivos gerais são os seguintes: 

- Desenvolver respostas de formação profissional, dirigidas às pessoas com necessidades especiais de 
formação e integração, nomeadamente às pessoas com deficiência ou outras incapacidades no domínio 
da inserção profissional; 
 

- Preparar os jovens e adultos para o desempenho de uma profissão ou ocupação de um posto de 
trabalho, desenvolvendo ao máximo as suas competências pessoais, relacionais facilitadoras da sua 
mobilidade social e do acesso ao mercado de trabalho; 
 

- Desenvolver outras atividades de Orientação Vocacional e de Promoção do Emprego em articulação 
com as Entidades Públicas e Privadas. 
 

1.2.2 - Centro de Emprego Protegido (CEP) 

O Centro de Emprego Protegido está integrado no programa de emprego e apoio à qualificação das pessoas 

com deficiências e incapacidades. Visa proporcionar às pessoas com deficiência e incapacidade, com 
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capacidade de trabalho reduzida o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração em regime normal de trabalho. 

O Centro de Emprego Protegido funciona em moldes empresariais comuns, com as apartações exigidas 

quer pela natureza dos trabalhadores que integram, quer pela necessidade de apoios complementares e 

pelos fins que prossegue. 

Os objetivos gerais são os seguintes: 

- Proporcionar às pessoas com deficiência o exercício de uma atividade útil e remunerada; 
 

- Assegurar a estabilidade do emprego e, sobretudo, valorizar a capacidade de trabalho da pessoa com 
deficiência; 
 

- Promover, sempre que possível, a transição para o mercado normal de trabalho. 
 

1.3.1- Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

cujos objetivos gerais são os seguintes: 

- Promover e maximizar o desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos seus clientes/utentes; 

- Promover o bem-estar individual, respeitando as necessidades especiais, com vista a uma melhor 
integração sociofamiliar e comunitária. 

 
1.3.2 - Unidades Residenciais (UR) 

cujos objetivos gerais são os seguintes: 

- Responder de uma forma complementar às pessoas com deficiência e suas famílias particularmente em 
áreas ligadas ao apoio residencial temporário e ou definitivo em residências integradas; 
 

- Criar redes de suporte à população com deficiência e suas famílias; 
 

- Proporcionar alojamento temporário e/ou prolongado a jovens e adultos com deficiência; 
 

- Criar um clima acolhedor e estimulante para a autonomia pessoal e social dos residentes; 
 

- Promover a sua integração social, facilitando-lhes a participação em atividades de carácter recreativo ou 
cultural. 
 

1.3.3 - Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a pessoas com deficiência 

e/ou suas famílias quando, por motivo de deficiência, doença e ou incapacidade, não possam assegurar por 

si sós, a satisfação das suas necessidades básicas e ou atividades da vida diária. 
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Os objetivos gerais são os seguintes: 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; 
 

- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia; 
 

- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial, de modo a contribuir para o equilíbrio e bem-
estar de clientes e famílias; 
 

- Prevenir internamentos desnecessários; 
 

- Promover as capacidades do cliente estimulando-o para a autonomia possível. 
 

1.4.1 - Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR) 

A CMR é uma unidade vocacionada para a prestação de cuidados de saúde, com diversos serviços ao dispor 

de clientes com deficiência e da comunidade em geral. 

Os objetivos gerais são os seguintes: 

- Promoção da saúde; 

- Prevenção da doença, da deficiência, da incapacidade e da inadaptação; 

- Tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos portadores de disfunção de natureza física, mental e de 
desenvolvimento, ou outras, incluindo a dor. 

 
2. As Respostas Sociais/Valências são dirigidas por um Diretor Executivo. 

 
3. Nas Respostas Sociais/Valências cujos objetivos são de cariz eminentemente pedagógico e de 

desenvolvimento, o Diretor Executivo será assessorado por um Conselho Técnico-Pedagógico ou 

equivalente. 

4. No CEP e na CMR, para além destes serviços constituírem oportunidades para a ativação dos direitos das 

pessoas com deficiência e/ou incapacidade, estes deverão funcionar em moldes empresariais, de forma 

a gerar resultados que garantam a sua própria sustentabilidade e contribuam para a sustentabilidade do 

C.E.C.D. Mira Sintra. 

5. DIRETOR / COORDENADOR EXECUTIVO 

5.1 – O Diretor Executivo é nomeado pela Direção do C.E.C.D. Mira Sintra. 

5.1.1 - A Direção do C.E.C.D. Mira Sintra pode atribuir o cargo de Coordenador Executivo quando se 

verifique a necessidade de apoio ao Diretor Executivo pela dimensão e/ou pela dispersão geográfica da 

Resposta Social/Valência. 
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5.1.2 – O Coordenador Executivo funcionará sob a orientação e supervisão do Diretor Executivo, assumindo 

as funções equiparadas ao seu reporte. 

5.2 - A nomeação é feita em regime de comissão de serviço, auferindo, pelo exercício do cargo, a 

retribuição que a Direção vier a fixar. 

5.3 - A Comissão de Serviço do Diretor/Coordenador Executivo terá a duração do mandato dos órgãos 

sociais, exceto no caso de demissão ou destituição. 

5.4 – O Diretor/Coordenador Executivo pode ser reconduzido se a nova Direção assim o entender. 

5.5 - Sempre que considere necessário para a organização funcional de uma equipa, o respetivo 

responsável pode indicar coordenadores/pivôs, como de unidade, de área e/ou serviço, projetos pontuais 

e/ou determinados no tempo, não sendo implícita a atribuição de qualquer retribuição adicional. 

5.6 - Competências do Diretor/Coordenador Executivo 

- A coordenação pedagógica e administrativa da respetiva Resposta Social/Valência, de acordo com o 
plano de atividades, o orçamento, as normas aprovadas e as orientações do Diretor Geral; 
 

- A participação ativa nos esforços da cooperativa, com vista a assegurar elevados níveis de qualidade e 
número dos elementos que integram as respetivas equipas técnicas; 

- A coordenação da atividade da Resposta Social/Valência de acordo com as normas aprovadas, com vista 
a garantir a qualidade dos serviços prestados aos clientes; 

-  O acolhimento, organização e acompanhamento de visitas à Resposta Social/Valência de entidades 
externas à cooperativa; 

- A promoção de adequada representação técnico-pedagógica da Resposta Social/Valência em todos os 
domínios, no âmbito das realizações externas que ocorram; 

- A promoção e concretização das ações de carácter informativo e de sensibilização da população acerca 
dos objetivos e atividades da Resposta Social/Valência; 

- A coordenação do Conselho Técnico-Pedagógico, ou equivalente; 

- A elaboração anual do projeto técnico-pedagógico da Resposta Social/Valência, sempre que se 
justifique; 
 

- A elaboração, monitorização e controlo do plano de atividades, orçamento e relatório da Resposta 
Social/Valência; 
 

- A promoção da sustentabilidade financeira da Resposta Social/Valência. 
 

6. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

- Capacidade de liderança e de gestão de equipas; 
 

- Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 
 

- Dinamismo e capacidade de empreendedorismo; 
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- Habilitações Literárias: Habilitação Superior na área relativa ao tipo de Resposta Social/Valência que 
dirige; 
 

- Conhecimentos na área da gestão financeira; 
 

- Conhecimento da legislação específica do Setor Social em que a sua área de intervenção se inclui. 
 

7. RELAÇÕES 

DDeeppeennddêênncciiaa  hhiieerráárrqquuiiccaa  ee  ffuunncciioonnaall  ddoo  DDiirreettoorr  EExxeeccuuttiivvoo:: Diretor Geral. 

DDeeppeennddêênncciiaa  hhiieerráárrqquuiiccaa  ee  ffuunncciioonnaall  ddoo  CCoooorrddeennaaddoorr  EExxeeccuuttiivvoo::  Diretor Executivo da respetiva Resposta 

Social/Valência. 

RReellaaççõõeess  hhiieerráárrqquuiiccoo--ffuunncciioonnaaiiss:: Respetivas equipas. 

 
8. CONSELHO TÉCNICO-PEDAGÓGICO E/OU EQUIVALENTE 

8.1 - Constituição 

- Diretor Executivo; 

- Técnico representante de cada área de intervenção. 

8.2 - Competências 

É um órgão consultivo que tem como objetivos: 

-  Dar parecer sobre as linhas de orientação pedagógicas da Resposta Social/Valência; 

- Contribuir para a elaboração de um projeto técnico-pedagógico, com observância das balizas 
estabelecidas pelos Estatutos do C.E.C.D., pelas normas deste regulamento e pelas orientações 
emanadas dos organismos oficiais competentes (Tutelas); 

- Contribuir para a elaboração do Plano de Atividades; 

- Dar parecer sobre as admissões de utentes para a Resposta Social/Valência. 

8.3 - Regras de funcionamento 

- O Conselho Técnico-Pedagógico, ou equivalente, reunirá com a periodicidade a definir em Regulamento 
Interno da Resposta Social/Valência, sem prejuízo de outras reuniões que venham a ser entendidas 
como necessárias; 

- O Conselho Técnico-Pedagógico, ou equivalente, reunirá com a presença de pelo menos dois terços dos 
seus membros. Em situação de impedimento do mínimo das presenças atrás estabelecido, será marcada 
nova reunião; 

- Das reuniões serão lavradas atas que deverão ser assinadas por todos os presentes. 
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VIII – DOS COLABORADORES 

1. OS COLABORADORES DA COOPERATIVA, segundo a relação laboral com o C.E.C.D., agrupam-se em: 

a) Trabalhadores do C.E.C.D. Mira Sintra; 

b) Profissionais em regime liberal; 

c) Destacados. 

 

2. ADMISSÕES DE PESSOAL, RENOVAÇÕES DE CONTRATOS E RESCISÕES 

As admissões de pessoal e as rescisões e renovações de contratos obedecem ao processo e aos 

procedimentos inscritos no Sistema de Gestão de Qualidade, em vigor no C.E.C.D. Mira Sintra, sem prejuízo 

do cumprimento da Legislação Laboral em vigor. 

IX – VALIDADE 

O presente regulamento entrará em vigor oito dias úteis após a sua aprovação em Assembleia Geral. 


