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ADENDA AO REGULAMENTO INTERNO DO CATL 2019 – 2020 

 

A presente adenda ao Regulamento Interno do CATL do Centro Social de Leça do Balio altera os 
seguintes artigos: 

 

ARTIGO 4º 
Legislação Aplicável 

 
Rege-se este estabelecimento por: 
 

 Portaria 196-A/2015 de 1 Julho, alterado pela Portaria nº218-D/2019, de 15 de 
Julho;  

  Decreto-Lei n.º172- A/2014, de 14 de Novembro-Aprova o Estatuto das IPSS;  
 Protocolo de Cooperação em vigor; 
 Circulares de orientação técnica acordadas em sede de CNAAPAC; 
 Contrato coletivo de Trabalho para as IPSS. 

 

 

CAPÍTULO III 
REGRAS E FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 13º 
Horários e outras regras de Funcionamento 

 
O CATL funciona semanalmente de 2ª a 6ª feira das 07:00 às 19:30 horas, em regime de 
pontas.  No período de férias escolares funciona das 07:00h às 19:00h. 
 
Apenas durante o período de férias escolares as crianças poderão frequentar o CATL 
durante todo o dia, tal como durante os períodos de ausência dos professores. 
 
O pequeno-almoço é servido até às 08:30h, em período de férias escolares, até às 
09:00h. 
 
Como componente de apoio à família o CATL estará aberto os primeiros 15 dias durante 
o mês de agosto. Os outros 15 dias estará encerrado para preparação e limpeza das 
instalações, para o ano seguinte. 
 
 
Os infantários do Centro Social de Leça do Balio encerram nos seguintes dias: 
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 Feriados Nacionais; 
 3ª Feira de Carnaval; 
 24 de Junho ou Feriado Municipal (quando o 24 de Junho calhe ao fim de 

semana); 
 24 de Dezembro; 
 31 de Dezembro. 

 

 
CAPÍTULO V 

PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS E SERVIÇOS 
 

j) Passeios  
O CATL organiza passeios e outras atividades no exterior, inseridos no Plano Anual de Atividades, 
tendo em conta o nível de desenvolvimento e idade da criança. 
 
Estas saídas são orientadas e acompanhadas pela equipa educativa. 
 
Para todas as atividades exteriores que impliquem deslocações, os Encarregados de Educação 
serão contactados para concederem autorização e suportarem a respetiva comparticipação. 
 
 

A presente adenda foi aprovada em reunião de Direção no dia  __ / __ / _____  

 

A Direção 
 
Presidente   ____________________________________________________ 
 
Secretario    ____________________________________________________ 
 
Tesoureiro   ____________________________________________________ 
 
1º Vogal       ____________________________________________________ 
 
2º Vogal       ____________________________________________________ 
 


