
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Centro Social Mário Mendes da Costa 
IPSS 
centro de dia – apoio domiciliário – centro de convívio 
 
 

SITE – centrosocial-mmc-ipss.weebly.com 

2de7 

C E N T R O   D E   C O N V I V I O 
 
Regulamento Interno 
 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
NORMA 01 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
01.O Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA, adiante designado por CSMMC, é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social sem fins lucrativos, NIPC 500788413, registada na Direcção Geral da Segurança Social, 
como IPSS, livro nº 4 das Associações de Solidariedade, sob o nº 37/1991 a fls 181 verso, desde 28 de 
dezembro de 2000; 
02. O CSMMC tem actualmente a sua sede na Rua 5 de Outubro, nºs 1739 a 43 – 4430-805 AVINTES-VNG, e dispõe 
de outro espaço físico localizado na Rua da Escola Nova de Aldeia Nova, nº 108, Avintes onde funciona a 
reposta social de Centro de Convívio. 
03. O CSMMC tem acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança 
Social, IP, desde 1 de julho de 1997, para prestar serviços e desenvolver actividades dirigidas a pessoas 
que necessitem dos serviços prestados pela resposta social de Centro de Convívio, prioritariamente a pessoas 
com idade a partir dos 65 anos, tendo a capacidade autorizada de 50 Utentes/Clientes; 
04. O âmbito geográfico da resposta social abrange prioritariamente os residentes na freguesia de Avintes e 
freguesias circundantes, do concelho de Vila Nova de Gaia.    
 
NORMA 02 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O Centro de Convívio é uma resposta social de apoio a actividades sociais, recreativas e culturais, 
organizadas e dinamizadas com a participação activa das pessoas idosas residentes numa determinada comunidade 
e rege-se pelo seguinte: 

a) Decreto-lei nº 120/2015, de 30 de junho, Portaria nº 196-A/2015 – Regula o regime jurídico de 
cooperação entre as IPSS e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; 

 
NORMA 03 – OBJECTIVOS DO REGULAMENTO 
O presente Regulamento procura: 
01. Promover o respeito pelos direitos e deveres dos Utentes/Clientes e demais interessados; 
02. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento estabelecidas neste Regulamento; 
03. Promover a participação activa dos Utentes/Clientes no Centro de Convívio. 
 
NORMA 04 – SERVIÇOS PRESTADOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
01. O Centro de Convívio assegura/disponibiliza os seguintes serviços: 
a) Actividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva; 
02. O Centro de Convívio realiza as seguintes actividades ocupacionais: 
a) Bar; 
b) Actividade física ou motora; 
c) Actividade cognitiva ou mental; 
d) Expressão plástica; 
e) Animação promotora do desenvolvimento pessoal e social; 
f) Actividades lúdicas/recreativas. 
 
CAPÍTULO II – MISSÃO E OBJECTIVOS DO CENTRO DE CONVÍVIO 
 
NORMA 05 – MISSÃO 
Prestar serviços que contribuam para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a 
promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento tendo em conta a missão 
da instituição, no respeito e promoção da sua cultura, garantindo um serviço de qualidade que contribua 
assim para o bem-estar dos Utentes/Clientes. 
 
NORMA 06 – OBJECTIVOS 
01. O Centro de Convívio é um espaço de resposta social que tem por objectivos: 
a) Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências do envelhecimento; 
b) Prevenir o isolamento, através da promoção de relações interpessoais, interinstitucionais e 
intergeracionais; 
c) Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 
d) Proporcionar momentos de convívio e lazer através de actividades ocupacionais; 
e) Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia; 
f) Contribuir para a manutenção do idoso no seu meio habitacional. 
 
CAPÍTULO III – PROCESSO DE ADMISSÃO 
 



Centro Social Mário Mendes da Costa 
IPSS 
centro de dia – apoio domiciliário – centro de convívio 
 
 

SITE – centrosocial-mmc-ipss.weebly.com 

3de7 

NORMA 07 – GENERALIDADES 
01. Compete à Direcção do Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA definir as condições e os critérios de 
admissão dos Utentes/Clientes, com base nas orientações do Instituto da Segurança Social; 
02. O processo de admissão dos Utentes/Clientes será organizado pela Coordenação Técnica, garantindo a 
aplicação das condições e critérios definidos no presente Regulamento. 
 
NORMA 08 – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
01. As condições de admissão definidas para o Centro de Convívio são: 
a) Pessoas de ambos os sexos na situação de reforma, pré-reforma ou pensionista. Poderão ser admitidas 
pessoas que não preencham estas condições, desde que a sua situação familiar, socioeconómica, de saúde ou de 
isolamento justifique o apoio deste serviço. A admissão é precedida por uma entrevista ao Candidato e/ou 
Cuidador, a realizar pela Coordenação Técnica; 
b) A admissão de cidadãos portadores de deficiência será considerada caso a caso, de acordo com a capacidade 
de resposta dos serviços; 
c) Sempre que existam alterações à informação anterior disponibilizada, fica o Candidato e/ou Cuidador 
obrigado a manter actualizados todos os dados relativos à pretensão. 
d) Ser Associado da instituição. 
 
NORMA 09 – CRITÉRIOS PRIORITÁRIOS DE ADMISSÃO 
01. Desde que exista disponibilidade que permita a integração/admissão de todos os Utentes/Clientes 
inscritos em lista de espera, são adoptados os seguintes critérios: 
a) Carência socioeconómica;  
b) Sem retaguarda familiar ou indisponibilidade do Cuidador em garantir os cuidados necessários; 
b) Situação de isolamento social; 
c) Negligência e ou maus tratos; 
d) Grau de dependência significativo; 
f) Cônjuge de Utente/Cliente a frequentar a resposta social; 
g) Residente na freguesia de Avintes; 
h) Idade; 
i) Data de candidatura na lista de espera; 
j) Não possuir doença que afecte o regular funcionamento da resposta social; 
k) Manifestar vontade em ser admitido na resposta social; 
l) Ser Associado da instituição;    
   
NORMA 10 – CANDIDATURA E ADMISSÃO 
01. Para efeitos de candidatura, o Utente/Cliente terá que preencher e entregar um pedido em impresso 
próprio disponibilizado pelo Centro Social, que fará parte integrante do processo individual do 
Utente/Cliente; 
02. A candidatura é analisada pela Coordenação Técnica, que emite parecer circunstanciado e objectivo; 
03. Da decisão será dado conhecimento ao Utente/Cliente no prazo máximo de oito dias; 
04. Os Utentes/Clientes admitidos devem facultar as seguintes informações, que passam a integrar o seu 
processo individual: 
a) Número do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão; 
b) Número do Cartão de Contribuinte; 
c) Número do Cartão de Beneficiário da Segurança Social; 
d) Número do Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que pertença; 
e) Boletim de vacinas actualizado; 
f) Informação Clínica atestando o estado de saúde do Utente/Cliente, que não possuí doença infecto-
contagiosa em fase activa, medicação que se encontra a tomar, indicação da periodicidade e horários;   
g) Comprovativo dos rendimentos mensais do Utente/Cliente e do agregado familiar, sempre que seja 
indispensável; 
h) Comprovativo de despesas fixas com a habitação (arrendamento ou prestação bancária) e/ou IMI, sempre que 
seja indispensável; 
i) Comprovativo de despesas com medicação continuada em caso de doença crónica, sempre que seja 
indispensável; 
j) Última declaração do IRS e seus Anexos, sempre que seja indispensável; 
k) No caso de existir Representante Legal do Utente/Cliente, deverão ser facultados as informações referidas 
nas alíneas a) e b); 
05. Admissão do Utente/Cliente é da responsabilidade da Direcção que assenta a sua decisão num 
inquérito/informação de âmbito social elaborado e apresentado pela Coordenação Técnica; 
06. O Utente/Cliente aceita submeter-se a prévia avaliação pela Coordenação Técnica; 
07. Com a admissão o Utente/Cliente obriga-se: 
a) Indicar e mencionar detalhadamente prescrições médicas e medicamentosas, dietas alimentares e outros 
cuidados do foro da saúde e sempre que existam quaisquer alterações; 



Centro Social Mário Mendes da Costa 
IPSS 
centro de dia – apoio domiciliário – centro de convívio 
 
 

SITE – centrosocial-mmc-ipss.weebly.com 

4de7 

c) Desde que as prestações de serviços incluam tratamento de roupas, deve fazer-se acompanhar da sua roupa 
pessoal devidamente identificada com uma marca que a identifique; 
08. Se o grau de dependência do Utente/Cliente exigir a utilização de aparelhos, próteses, canadianas, 
cadeiras de rodas, etc., tem de fazer-se acompanhar deles; 
09. O preenchimento da ficha de candidatura e admissão, apreciação e deferimento pela Direcção, formaliza a 
integração do Utente/Cliente na resposta social; 
10. A recepção do Utente/Cliente na instituição será realizada pela Coordenação Técnica ou por outro 
Colaborador designado para o efeito, em dia e hora acordados com pelo menos dois dias de antecedência; 
11. A admissão fica concretizada pela celebração de um contrato escrito de prestação de serviços com o 
Utente/Cliente ou com o seu Representante Legal, sendo devidos os encargos do mês corrente; 
12. O Utente/Cliente admitido autoriza o seu registo em base de dados e a partilha de informação pessoal 
relevante para a prestação dos serviços contratualizados, mesmo com outras entidades, designadamente com a 
Rede Social e o Instituto da Segurança Social, autoriza também o registo fotográfico e a sua utilização em 
publicações da instituição; 
13. A Direcção do Centro Social reserva-se o direito de averiguar pelos meios legais disponíveis todas as 
declarações e documentação apresentada pelo Utente/Cliente. Sempre que existam dúvidas ou contradições entre 
a realidade e as matérias declaradas será reapreciada a sua condição; 
14. Desde que detectadas falsas declarações, ou ocultação dolosa das fontes indispensáveis, para além das 
medidas de carácter penal, à Direcção reserva-se o direito de accionar outras iniciativas de carácter 
social, depois de ouvidos confidencialmente os interessados e avaliadas as situações em apreço. 
 
NORMA 11 – PROCESSO INDIVIDUAL DO UTENTE/CLIENTE 
01. Na instituição existe, para cada Utente/Cliente, um processo onde consta a identificação pessoal do 
mesmo, a Ficha de Avaliação Diagnóstica, o Plano Individual e a Avaliação do Plano Individual, bem como os 
documentos do Representante Legal, caso exista; 
02. O processo individual do Utente/Cliente é de carácter “confidencial” sendo repartido pelas áreas 
administrativa, clínica e social; 
03. Fazem parte do processo individual do Utente/Cliente, durante a sua permanência no Centro de Convívio, a 
seguinte informação: 
a) Actualização dos documentos e outras situações descritas no ponto 04 da Norma 10; 
b) Ficha de informação disponibilizada ao Utente/Cliente; 
c) Ficha de Candidatura/Admissão; 
d) Contrato de prestação de serviços; 
e) Dados de identificação e de caracterização social do Utente/Cliente; 
f) Identificação do profissional de saúde de referência e respectivos contactos para utilizar em caso de 
emergência; 
g) Informação clínica do Utente/Cliente considerada relevante; 
h) Identificação e contactos da pessoa próxima do Utente/Cliente (familiar, cuidador, representante legal ou 
outro) a contactar em caso de emergência ou necessidade; 
i) Registos escritos datados da participação do Utente/Cliente nas actividades; 
j) Registos escritos datados das ocorrências de situações anómalas; 
l) Registos escritos datados da cessação da relação contratual, indicando as razões/motivações, anexando 
todos os comprovativos; 
m) Outros assuntos considerados relevantes. 
 
NORMA 12 – LISTA DE CANDIDATURA 
01. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vaga, o Utente/Cliente é incluído numa 
lista de candidaturas; 
02. A ordenação na lista de espera respeitará a data de candidatura, conjugada com os mesmos critérios 
indicados para a admissão; 
03. A lista de espera é anualmente actualizada, sendo contactado cada Candidato e/ou Cuidador para confirmar 
se continua interessado; 
04. O Candidato e/ou Cuidador podem apresentar a sua desistência, fazendo-o com a entrega de impresso 
próprio datado e subscrito a fornecer pela instituição, por carta ou mail; 
05. O Candidato admitido que considere inoportuna a sua integração na resposta social, contudo pretendendo 
continuar na lista de candidatura, entrega impresso próprio datado e subscrito a fornecer pela instituição, 
sendo reinscrito. 
 
CAPÍTULO IV – INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 
NORMA 13 – INSTALAÇÕES 
01. O Centro de Convívio do Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA está situado na Rua da Escola Nova de Aldeia 
Nova, nº 108, Avintes; 
02. O Centro de Convívio é servido pelos seguintes contactos e endereços: 
a) Telefone – 309 869 798;  
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b) Endereço electrónico – centrosocial.mmc.ipss@gmail.com; 
c) Endereço do sítio institucional – centrosocial-mmc-ipss.weebly.com. 
03. O Centro de Convívio tem a seguinte distribuição funcional: 
a) Admissão, entrada e balcão/bar; 
b) Duas salas de jogos e convívio; 
d) Sanitário para mulheres e outro para homens; 
e) Balneário para mulheres e outro para homens; 
b) Logradouro acessível com jardim.  
 
NORMA 14 – FUNCIONAMENTO E HORÁRIOS 
01. O Centro de Convívio funciona de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e as 18:00h; 
02. O Centro de Convívio encerra: 
a) Nos feriados nacionais e municipais, 3ª feira de Carnaval, 6ª feira Santa, dias 25 e 31 de dezembro; 
b) Poderá encerrar durante o mês de agosto para serviços de manutenção do equipamento (1). 
03. A secretaria do CSMMC funciona, na sede da instituição, sita na Rua 5 de Outubro, nº 1739/43, Avintes, 
de segunda a sexta-feira, entre as 9:00h e as 17:00h; 
04. A Direcção do Centro Social reserva-se ainda o direito de encerrar, total ou parcialmente, o Centro de 
Convívio em dias em que sejam previsíveis quebras significativas de frequência, desde que comunicado 
atempadamente aos Utentes/Clientes. 

 
NORMA 15 - TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES 
01. A comparticipação devida pela utilização dos serviços é o valor da quota de associado da instituição, 
com o valor mínimo de 1,00€ - um euro.  
NORMA 16 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES – SERVIÇOS PRESTADOS 
01. As actividades desenvolvidas no Centro de Convívio estão de acordo com o Plano Mensal de Actividades que 
se encontra afixado em local visível; 
 
NORMA 17 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES – SAÚDE 
01. Em caso de doença ou acidente do Utente/Cliente, a instituição obriga-se a comunicar imediatamente o 
facto ao Cuidador ou o Representante Legal indicado no processo individual; 
02. Se necessário, são promovidas as diligências necessárias para o transporte e internamento em unidade 
hospitalar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde; 
03. O Cuidador ou o Representante Legal, depois de avisado pela Instituição, fica responsável pelo devido 
acompanhamento do Utente/Cliente até e na unidade hospitalar; 
05. Se ocorrer internamento hospitalar do Utente/Cliente, o Cuidador ou o Representante Legal ficam de 
imediato obrigados a participar a situação à Coordenação Técnica. 
 
NORMA 18 – PASSEIOS OU DESLOCAÇÕES 
01. Os passeios ou deslocações dos Utentes/Clientes são previamente comunicados aos próprios para que se 
pronunciem sobre a sua participação ou não no mesmo, e caso se justifique, será também comunicado ao 
Cuidador ou Representante Legal; 
02. Não há obrigatoriedade de participar nos passeios ou deslocações; 
03. O valor a pagar é estipulado de acordo com cada passeio ou deslocação e vem descrito em recibo entregue 
no mês seguinte à realização daquele; 
 
NORMA 19 – QUADRO DE PESSOAL 
01. O quadro de pessoal deve cumprir com a legislação em vigor e está afixado em local visível, contendo a 
indicação do nome e actividade profissional dos recursos humanos; 
 
NORMA 20 – VOLUNTÁRIOS 
01. O CSMMC poderá ter voluntários ao seu serviço que, de forma gratuita, se entregam a tarefas ou serviços 
no Centro Social; 
02. Dentro das necessidades do Centro Social e do desejo ou competências dos interessados, poderão ser 
várias as actividades desenvolvidas pelos voluntários. Contudo, naquelas actividades que exijam competência 
científica e/ou técnica só poderão ser admitidos se possuírem as habilitações exigidas por lei; 
03. A admissão dos voluntários é da competência da Direcção, sendo o suporte à decisão garantido pela 
Coordenação Técnica. A Coordenação Técnica estabelece com cada voluntário os momentos fixos da sua 
colaboração para com o Centro Social. 
 
NORMA 21 – ESTÁGIOS 
01. O CSMMC poderá estabelecer parcerias com as instituições de ensino, podendo disponibilizar estágios, num 
processo de facilitação de aprendizagem e de reflexão/inserção dos alunos, nas áreas científicas 
relacionadas com as actividades do Centro Social; 

(1) por decisão anual da Direcção 
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02. Caberá à Direcção, ouvida a Coordenação Técnica, decidir da pertinência ou não da admissão de cada 
candidato. 
 
NORMA 22 – COORDENAÇÃO 
01. Por delegação de competências compete a um técnico com formação superior de serviço social toda a 
responsabilidade pela operacionalidade e funcionamento das Respostas Sociais contratualizadas com o Centro 
Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, cujo nome e formação se encontram afixados em lugar 
visível, competindo-lhe coordenar, zelar e responder pelo bom funcionamento do Centro de Convívio, de acordo 
com as orientações da Direcção do CSMMC; 
03. À Direcção do Centro Social compete definir e decidir das orientações, tarefas e trabalhos a desenvolver 
pelo CSMMC, podendo delegar competências profissionais nos seus colaboradores para a determinação das 
políticas da instituição, enquanto for respeitada a confiança depositada, o carácter sigiloso das 
informações e orientações, e a lealdade para com os superiores e a instituição; 
 
CAPÍTULO V – DIREITOS E DEVERES DOS CLIENTES 
 
NORMA 23 – DIREITOS DOS CLIENTES 
01. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os Utentes/Clientes do Centro de 
Convívio têm ainda os seguintes direitos: 
a) Igualdade de tratamento, independentemente da religião, nacionalidade, idade, sexo ou condição social; 
b) Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade da vida privada e familiar, bem como pelos 
seus usos e costumes; 
c) Exigir qualidade nos serviços prestados; 
d) Exigir o cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento; 
e) Não estar sujeito a coacção física e/ou psicológica; 
f) Ter acesso ao livro de reclamações; 
g) Participar nas actividades promovidas pelo Centro Social, de acordo com os seus interesses e 
possibilidades; 
h) Utilizar os serviços e equipamentos disponíveis do Centro Social; 
i) Conhecer todas as alterações respeitantes às condições de prestação do serviço e respectivos custos; 
j) Inviolabilidade da correspondência e do domicílio, não sendo permitido fazer alterações sem a devida 
autorização do Utente/Cliente e/ou Cuidador ou Representante legal; 
 
NORMA 24 – DEVERES DOS CLIENTES 
01. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os Utentes/Clientes do Centro de 
Convívio têm ainda os seguintes deveres: 
a) Colaborar com a instituição, prestando-lhe todas as informações necessárias para a elaboração da Ficha de 
Avaliação Diagnóstica e do Plano Individual; 
b) Respeitar e tratar com urbanidade os colaboradores e voluntários ao serviço da instituição, deixando-os 
desenvolver o seu trabalho segundo os seus compromissos e obrigações; 
c) Indicar a prescrição médica; 
d) Comunicar qualquer ausência, que impossibilite a utilização dos serviços, sendo registada a ocorrência em 
livro próprio; 
e) Comunicar qualquer alteração na forma de prestação dos serviços solicitados. 
 
NORMA 25 – DIREITOS DA INSTITUIÇÃO 
01. São direitos da instituição: 
a) A lealdade e respeito por parte dos Utentes/Clientes e pessoas próximas; 
b) Exigir o cumprimento do presente regulamento; 
c) Receber as cotizações/mensalidades e outros pagamentos devidos, nos prazos fixados. 
 
NORMA 26 – DEVERES DA INSTITUIÇÃO 
01. São deveres da instituição: 
a) Garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente, através do recrutamento de profissionais 
idóneos com formação e qualificação adequada; 
b) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades dos Utentes/Clientes; 
c) Garantir aos Utentes/Clientes a sua individualidade e privacidade; 
d) Guardar sigilo dos dados constantes nos processos individuais dos Utentes/Clientes; 
e) Desenvolver actividades ocupacionais, de forma a contribuir para o bem-estar dos Utentes/Clientes, de 
acordo com o Plano de Actividades; 
f) Possuir livro de reclamações; 
 
NORMA 27 – INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INICIATIVA DO CLIENTE 
Em caso de interrupção dos serviços por iniciativa do Utente/Cliente, este, o Cuidador ou o Representante 
Legal, deverá comunicar de imediato esse facto, por escrito, à Coordenação Técnica. 
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NORMA 28 – CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL AO PRESTADOR 
Em caso de desistência da frequência do serviço de Centro de Convívio, o Utente/Cliente, Cuidador ou 
Representante Legal, deverá comunicar esse facto à Coordenação Técnica, com pelo menos 15 dias de 
antecedência e preencher um impresso próprio para esse efeito. 
 
NORMA 29 – LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
Nos termos da legislação em vigor o Centro Social possui um livro de reclamações, que poderá ser solicitado 
sempre que desejado. 
 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
NORMA 30 – CONTRATO 
Nos termos da legislação em vigor, entre a instituição e o Utente/Cliente, Cuidador ou Representante Legal é 
celebrado um contrato escrito de prestação de serviços. 
 
NORMA 31 – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
01. Nos termos da legislação em vigor, a Coordenação Técnica informa e contratualiza com o Utente/Cliente, 
Cuidador ou Representante Legal, sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência 
mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo dos direitos que a estes 
assiste; 
02. Estas alterações são comunicadas ao Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, entidade 
competente para o licenciamento e acompanhamento técnico da Resposta Social. 
 
NORMA 32 – INTEGRAÇÃO DE LACUNAS NORMATIVAS 
Em caso de eventuais lacunas normativas, as mesmas são supridas pela Direcção do CSMMC, tendo em conta a 
legislação, regulamentação, circulares e normativos em vigor sobre a matéria. 
 
NORMA 33 – APROVAÇÃO, ENTRADA EM VIGOR E REVOGAÇÃO 
O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Direcção do CSMMC, em 28 de dezembro de 2018, entrando em 
vigor a 01 de janeiro de 2019. 
 
DIRECÇÃO, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


