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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO 

CANTINA SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

A Cantina Social pertence à FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com Protocolo de Colaboração celebrado com Centro Distrital de Leiria, em… 

NORMA II 

Fins e Objetivos 

1. A Cantina Social insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui-se como uma 

resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que tem como objetivo 

suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconómica, através da disponibilização de refeições, de caráter provisório. 

 

2. Para concretizar os objetivos supra referidos, a Cantina Social assegura duas refeições diárias, de 

segunda-feira a domingo que serão levadas pelo beneficiário, para consumo no domicílio. 

 

NORMA III 

Serviços Prestados 
1. A Cantina Social assegura aos beneficiários refeições diárias (almoço e/ou jantar), conforme 

ementa semanal publicitada em local visível;  

2. As ementas poderão sofrer eventuais alterações se tal se justificar; 

3. A refeição é composta por uma sopa, prato de peixe ou carne, salada, um pão e uma peça de fruta 

ou sobremesa. 

4. As refeições são fornecidas em serviço take-away, e transportadas em recipientes descartáveis.  

 

NORMA IV 

Deveres da entidade responsável pela gestão da Cantina Social 

São deveres da entidade responsável pela gestão da Cantina Social: 
 

1. Garantir o bom funcionamento da Cantina Social, assegurar o bem-estar, segurança e 

confidencialidade dos beneficiários e o respeito pela sua individualidade. 

2. Disponibilizar refeições nos termos do presente regulamento. 

3. Fornecer mensalmente ao centro Distrital de Leiria, listagens dos beneficiários da Cantina 

Social. 

4. Assegurar que as refeições distribuídas não sejam vendidas, trocadas por dinheiro ou 

utilizadas como forma de pagamento para outras pessoas não beneficiárias da mesma. 
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CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA CANTINA SOCIAL 
 

NORMA V 
Condições de Admissão 

1. São considerados beneficiários da Cantina Social as pessoas naturais e/ou residentes na 

freguesia de São Martinho do Porto, que se enquadrem numa das seguintes condições: 

a) Idosos com baixos rendimentos; 

b) Famílias expostas ao fenómeno do desemprego; 

c) Famílias com filhos a cargo; 

d) Pessoas com deficiência; 

e) Pessoas com dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. 

 

2.  Podem ainda ser consideradas:  

a) Situações já sob apoio social, desde que o apoio atribuído não seja no âmbito alimentar;  

b) Situações recentes de desemprego múltiplo e com despesas fixas com filhos;  

c) Famílias/indivíduos, com baixos salários e encargos habitacionais fixos;   

d) Famílias/indivíduos, com doença crónica, baixo rendimento e encargos habitacionais fixos;   

e) Famílias/indivíduos, com reformas/pensões ou outro tipo de subsídios sociais baixos;  

f) Famílias monoparentais, com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e despesas fixas com 

filhos; 

g) Situações de emergência temporária, tais como incêndio, despejo ou doença, entre outras.  

 

3. Não podem beneficiar do Plano de Emergência Alimentar pessoas e/ou famílias: 

a) Que sendo já utentes da Instituição beneficiem de alimentação e/ou refeições por via da frequência 

de qualquer outra resposta social em que se encontrem inscritas; 

b) Que sejam já apoiadas por qualquer outra via ao nível da alimentação (como por exemplo: Banco 

Alimentar, PCAAC, distribuição direta de alimentos a sem-abrigo, entre outras). 

 

4. Na aplicação destes critérios, e para a definição de prioridades no acesso à cantina social, será tido 

em consideração o diagnóstico técnico.  

NORMA VI 

Candidatura 

1. O processo de admissão é composto pela caraterização socioeconómica do agregado familiar. 

2.  Para efeitos de admissão, o candidato deve preencher uma ficha de inscrição, a que deve anexar 

cópia dos seguintes documentos: 

a) Bilhete de Identidade/ Cartão Cidadão do Candidato e/ou Agregado familiar;1 

b) Cartão de Beneficiário/Pensionista do Candidato e/ou Agregado familiar; 
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c) Número de Contribuinte do Candidato e/ou Agregado familiar; 

d)Declaração rendimentos ou Certidão emitida pelas finanças comprovativa de não obrigatoriedade 

da entrega da referida declaração; 

e) No caso de não estar obrigado a entregar a declaração de IRS, o Candidato deve juntar cópia 

de todos os rendimentos do agregado familiar, pensões, vencimentos, prestações sociais e abonos 

de família. 

f) Comprovativo de gastos com habitação (recibo de renda da casa ou comprovativo de aquisição 

de habitação própria, recibos de água, eletricidade e gás); 

g) Comprovativo de gastos com medicamentos de uso continuado do Candidato e/ou Agregado 

familiar; 

 
1-  No caso de apresentar cartão do cidadão dispensa-se a entrega dos documentos nas alíneas b) e c). 

 

 

NORMA VII 
Processo de Admissão 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela Diretora Técnica deste estabelecimento/ 

serviço, a quem compete elaborar a proposta de admissão. 

2. É competente para decidir o Conselho de Administração da Instituição. 

3. Da decisão será dado conhecimento do candidato no prazo de cinco dias. 

4. No ato de admissão o beneficiário assina uma declaração em que reconhece por sua honra, que 

se encontra nas situações de carência anteriormente referidas e que não usufrui de outro apoio 

alimentar. 

NORMA VIII 

Processo Individual 

A Fundação elabora um processo individual dos beneficiários onde constam, entre outros, 

os seguintes elementos: 

a) Identificação, incluindo nome, data de nascimento, estado civil e nacionalidade; 

b) Data de início da prestação do serviço; 

c) Documentos comprovativos dos rendimentos e das despesas. 

 
 

CAPÍTULO III 

LOCALIZAÇÂO E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA CANTINA SOCIAL 
NORMA IX 

Localização  

O serviço prestado pela Cantina Social está sediado na Fundação Manuel Francisco Clérigo, na Rua 

Manuel Francisco Clérigo, 2460-666 em São Martinho do Porto. 
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NORMA X 
Horário de Funcionamento  

1. O horário de funcionamento da Cantina Social de segunda-feira a domingo é: ao almoço às 

12h00- 12h15m e ao jantar às 19h00-19h15m. 
 

NORMA XI 
Capacidade Instalada 

 

A Cantina Social pode fornecer até um máximo de 50 refeições diárias. 

 

CAPÍTULO IV 

COMPARTICIPAÇÃO 

NORMA XII 

Determinação da comparticipação 

1. Em regra, o acesso ao Programa Alimentar será gratuito. No entanto, consoante os rendimentos 

do agregado familiar, a instituição poderá cobrar até 1€, de acordo com o diagnóstico 

socioeconómico do referido agregado. 

2. São elegíveis situações em que o rendimento mensal per capita não exceda o valor da pensão 

social referente ao ano civil em vigor. 

3. O rendimento “per capita” do agregado familiar é calculado segundo a seguinte fórmula: R=RF-D 

                                                                                                                                                          N 

4. A fórmula referida no número anterior tem a seguinte leitura: 

a) R – rendimento per capita; 

b) RF – rendimento anual ilíquido do agregado familiar; 

c) D – despesas fixas anuais; 

d) N – número de elementos do agregado familiar. 

 

5. Para efeitos do disposto neste regulamento, entende-se por rendimento anual ilíquido do agregado 

familiar o que resulta da soma dos rendimentos auferidos anualmente, a qualquer título, por cada um 

dos seus elementos. 

 

6. Para efeitos do disposto neste regulamento, agregado familiar é o conjunto de pessoas ligadas 

entre si por casamento e/ou por vínculos de parentesco, afinidade ou adoção, desde que vivam em 

economia comum. 
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7. Para cálculo da comparticipação são consideradas elegíveis as despesas mensais fixas, 

considerando-se para o efeito: 

a) O valor da renda de casa ou de prestação mensal de vida pela aquisição de habitação 

própria; 

b) Eletricidade; 

c) Água; 

d) Gaz; 

e) Saúde, despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado, em caso de 

doença crónica; 

 
 
 

NORMA XV 
 

Reavaliação dos rendimentos e das despesas 
 

1. Por decisão da Diretora Técnica ou sempre que haja indícios de alteração da situação financeira 

das pessoas e/ou famílias beneficiárias do PEA, os serviços efetuam as diligências que considerem 

necessárias e adequadas para apurar os rendimentos e as despesas atualizadas. 

 

 

2. O apoio pode cessar sempre que se verifique alteração da situação socioeconómica do 

agregado familiar ou por prestação de falsas declarações. 

 

 

CAPITULO V 

DIREITOS E DEVERES 

NORMA XVI 
Direitos dos Beneficiários 

São direitos dos beneficiários: 

a) Utilizar os serviços de acordo com as condições definidas neste regulamento; 

b) Serem ouvidos nas decisões que lhe digam respeito; 

c) À igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade, idade, sexo ou 

condição social; 

d) Ao respeito pela sua maneira de ser e estar e reserva de intimidade privada e familiar, bem como 

dos usos e costumes; 

e) A ter acesso à ementa semanal; 

f) A receber um exemplar do regulamento. 
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NORMA XVII 

Deveres dos Beneficiários 

São deveres dos beneficiários: 

a) Prestar todas as informações com verdade e lealdade à Fundação, nomeadamente, respeitantes 

aos seus rendimentos; 

b) Informar a Fundação sempre que haja alteração nos rendimentos mensais; 

c) Respeitar os trabalhadores e dirigentes da Fundação; 

d) Respeitar os horários da Instituição, de forma a não prejudicar o bom funcionamento do serviço; 

e) Cumprir este regulamento e demais normas vigentes. 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

NORMA XVIII 
Sugestões e Reclamações 

A Fundação aceita e agradece todas as sugestões e/ou reclamações que conduzam à melhoria dos 

serviços prestados, devendo as mesmas ser dirigidas à Diretora Técnica desta Instituição. 

 
 

 

NORMA XIX 

Livro de Reclamações 
Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro de reclamações, que 

poderá ser solicitado junto à secretaria da Instituição sempre que desejado. 

 
NORMA XX 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor em ....../........./........... 

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração pela Acta n.º........... , datada de ....../........./............ 


