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Capítulo I 

(Âmbito de aplicação, objetivos do regulamento, natureza e legislação aplicável)  

Norma I 

(Âmbito de aplicação e natureza) 

O Centro Social de Santa Maria de Sardoura, adiante designado por CSSMS, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, pessoa coletiva nº 504 650 939, com sede na Quinta da Devesa, freguesia de 

Santa Maria de Sardoura, concelho de Castelo de Paiva, devidamente registada na Direção Geral de 

Segurança Social, sob a inscrição nº 29/01, a folhas 138 Verso do Livro 8 e 149 Verso do Livro 12, das 

Associações de Solidariedade Social, com publicação no D. R. Série III, n.º 81 de 05/04/2001, de que faz 

parte integrante, e com acordo de cooperação para a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário, 

adiante designado por SAD, celebrado com o Centro Distrital de Aveiro, a 3 de dezembro de 2013, rege-

se pelas seguintes normas. 

 

Norma II 
(Legislação aplicável) 

1. Esta instituição prestadora de serviços rege-se pelo estipulado na legislação geral aplicável às IPSS e 

na legislação específica aplicável ao SAD, nomeadamente: 

a) Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro (Aprova os Estatutos das IPSS); 

b) Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de março (Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização 

dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime 

contraordenacional);  

c) Portaria nº 38/2013, de 30 de janeiro (Aprova as normas que regulam as condições de implantação, 

localização, instalação e funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário); 

d) Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de maio (regula o regime jurídico de cooperação entre as IPSS 

e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social); 

e) Protocolo de cooperação para o setor social e solidário em vigor; 

f) Circular de orientação técnica nº. 4 de 16 de dezembro de 2014 da DGSS; 

g) Circular de orientação técnica nº. 7 de 23 de dezembro de 2014 da DGSS; 

h) Contrato coletivo de trabalho para as IPSS; 

i) “Manual de Gestão da Qualidade para a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário; 

j) Outra legislação complementar publicada ou a publicar. 

 

Norma III 
(Objetivos do regulamento) 

O presente regulamento interno de funcionamento visa: 

a) Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados; 

b) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimento/estrutura 

prestadora de serviços; 

c) Promover a participação ativa dos utentes ou seus representantes legais ao nível da gestão das 

respostas sociais; 
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d) Definir as normas de funcionamento da resposta social. 

 
Norma IV 

(Definição, destinatários e objetivos da resposta social) 

1. O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços individualizados e 

personalizados a famílias e/ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência 

física e/ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem 

disponham de apoio familiar para o efeito. 

2. São atribuições específicas desta resposta: 

a) Concorrer para a melhoria da qualidade de vidas das pessoas e famílias; 

b) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;  

c) Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades biopsicossociais dos utentes, sendo estes 

objeto de contratualização; 

d) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de 

cada pessoa; 

e) Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o 

recurso a estruturas residenciais; 

f) Prevenir situações de dependência e promover a autonomia, contribuindo, deste modo, para retardar 

ou evitar o recurso a estruturas residenciais, mantendo a pessoa no seu meio natural de vida e, em 

simultâneo, conferindo-lhe dignidade e acompanhamento, quebrando ou minimizando situações de 

isolamento e solidão; 

g) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela 

história, cultura, e espiritualidade pessoais e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente 

expressas; 

h) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

i) Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e segurança e no acesso à 

continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis; 

j) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o 

encaminhamento mais adequado; 

k) Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia e independência, do 

auto cuidado e da autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o 

estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa; 

l) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas 

com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de mau trato; 

m) Facilitar o acesso a serviços da comunidade; 

n) Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores;  

o) Promover e estimular as relações adequadas entre os utentes, familiares, associados e comunidade; 

p) Promover a intergeracionalidade, os contactos sociais e potenciar a integração social. 

 

 

 



Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

Regulamento Interno do Serviço de Apoio Domiciliário 5 

Capítulo II 
(Serviços prestados) 

Norma V 

(Serviços e cuidados básicos prestados) 

A resposta social de SAD, para prossecução dos seus objetivos, presta um conjunto diversificado de 

cuidados e serviços, em função das necessidades dos utentes, designadamente:  

a) Fornecimento e apoio nas refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar), respeitando as dietas 

com prescrição médica; 

b) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

c) Tratamento da roupa de uso pessoal do utente; 

d) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados; 

e) Atividades de animação e socialização, nomeadamente: animação, lazer, cultura, aquisição de bens e 

géneros alimentícios, pagamento de serviços e deslocação a entidades da comunidade. 

 

Norma VI  
(Outros serviços) 

O SAD poderá ainda assegurar os seguintes serviços: 

a) Apoio psicossocial; 

b) Acompanhamento e transporte a consultas assim como aos exames complementares de diagnóstico; 

c) Cuidados de imagem; 

d) Confeção de alimentos no domicílio; 

e) Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos 

utentes; 

f) Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio; 

g) Colaboração na prestação de cuidados de saúde; 

h) Realização de atividades de motricidade e ocupacionais; 

i) Assistência medicamentosa; 

j) Encaminhamento para estruturas da rede existentes; 

k) Articulação com estruturas na comunidade para a disponibilização de ajudas técnicas: cadeira de 

rodas, camas articuladas, material anti escaras. 

 

Capítulo III 
(Processo de admissão de utentes) 

Norma VII 

(Condições de admissão) 

São condições de admissão neste serviço: 

a) Pessoas na situação de reforma, pré-reforma ou pensionista, de ambos os sexos; 

b) 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; 
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c) A admissão é precedida por um processo de candidatura, que inclui uma visita domiciliária e, 

posteriormente, uma entrevista de avaliação diagnóstica ao candidato e/ou pessoa próxima, a realizar 

pelo/a técnico/a superior de serviço social e/ou diretor/a técnico/a. 

d) A admissão de cidadãos portadores de deficiência será considerada caso a caso, de acordo com a 

capacidade dos serviços. 

 

Norma VIII 

(Candidatura/inscrição) 

1. Para efeitos de admissão, o utente deverá candidatar-se através do preenchimento de uma ficha de 

inscrição, que constitui parte integrante do processo de utente, devendo fazer prova das declarações 

efetuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

a) Bilhete de identidade/cartão de cidadão do utente e do representante legal, quando necessário; 

b) Cartão de contribuinte do utente e do representante legal, quando necessário; 

c) Cartão de beneficiário da segurança social do utente e do representante legal, quando necessário; 

d) Cartão de utente dos serviços de saúde ou de subsistemas de saúde a que o utente pertença; 

e) Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica do utente; 

f) Comprovativo dos rendimentos do utente (pensão ou outros rendimentos do ano em que se inscreve 

ou, se não aplicável, do ano anterior) e do agregado familiar, quando necessário; 

g) Comprovativo das despesas fixas mensais do utente e do agregado familiar, quando necessário; 

h) Declaração assinada pelo utente ou seu representante legal em como autoriza a informatização dos 

dados pessoais para efeitos de elaboração do processo individual. 

2. Os documentos referidos no nº 1, alíneas e) e h) são apenas exigíveis, no caso de se concretizar 

admissão. 

3. O período de candidatura decorre durante todo o ano, no gabinete técnico da instituição, no horário de 

atendimento definido (segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 18 horas) ou em horário a combinar 

previamente. 

4. A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos no n.º 1 deverão ser entregues no 

CSSMS no período apresentado anteriormente.  

5. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos 

documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos dados em 

falta. 

6. No caso de situações de utentes encaminhados pela rede social formal, devido à sua situação de 

emergência social, é promovida uma visita conjunta ao local onde se encontra o utente, com a finalidade 

de analisar a situação e proceder ao levantamento das necessidades, podendo a prestação de 

informação e a receção do pedido de inscrição ser efetuados nessa mesma visita. 

 

Norma IX 

(Critérios de admissão) 

São critérios de prioridade na seleção dos) utentes: 

a) Vulnerabilidade económico-social (35%); 

b) Risco de isolamento social (25%);  



Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

Regulamento Interno do Serviço de Apoio Domiciliário 7 

c) Ausência ou impossibilidade da família assegurar os cuidados que o utente careça; (15%);  

d) Cuidados exigidos pela situação de dependência (5%) 

f) Interesse do(a) utente (5%); 

g) Residência na área de intervenção da instituição (5%); 

h) Elementos de referência a frequentar o estabelecimento (5%); 

i) Idade igual ou superior a 65 anos, salvo os casos excecionais a considerar individualmente (5%) 

2. Em caso de igualdade no somatório dos critérios de priorização, a idade e a data da inscrição na 

resposta, constituirão critérios de desempate. 

 

Norma X 

(Admissão de utentes) 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela responsável técnica desta resposta, que no caso 

de existir vaga e o utente reunir os critérios de admissão procede à admissão imediata do mesmo. 

Quando houver mais do que uma inscrição e/ou inexistência, a responsável técnica elabora a proposta 

de admissão, quando tal se justificar, a submeter à decisão da entidade competente. 

2. É competente para decidir o processo de admissão a técnica superior de serviço social e/ou a diretora 

técnica deste estabelecimento. 

3. Da decisão será dado conhecimento imediato ao utente, pessoalmente ou por escrito, no prazo de 10 

dias úteis, de acordo com as situações respetivas, referidas no n.º1. 

4. Após decisão da admissão, proceder-se-á à abertura de um processo individual que terá como 

objetivo, permitir o estudo e o diagnóstico da situação, assim como a definição, programação e 

acompanhamento dos serviços prestados. 

5. Em situações de emergência, a admissão será sempre a título provisório com parecer da técnica 

superior de serviço social e/ou diretora técnica e autorização da direção, tendo o processo tramitação 

idêntica às restantes situações. 

6. Os utentes que reúnam as condições de admissão, mas que não seja possível admitir, por 

inexistência de vagas, ficam automaticamente inscritos e o seu processo arquivado em dossier próprio, 

não conferindo, no entanto, qualquer prioridade na admissão. Tal facto é comunicado ao utente ou ao 

seu representante legal, pessoalmente ou por escrito. 

7. No ato da admissão não são devidos quaisquer pagamentos. 

 

Norma XI 

(Acolhimento de novos utentes) 

1. O programa de acolhimento inicial corresponde ao período de adaptação acordado com o utente e/ou 

pessoa(s) próxima(s), durante um período máximo de 30 dias. 

2. No primeiro dia da prestação dos serviços estará presente a técnica superior de serviço social 

responsável pela resposta que apresentará a equipa responsável pelo utente, e em conjunto 

desenvolverão as seguintes funções: 

a) Gerir, adequar e monitorizar os primeiros serviços prestados, após a avaliação das necessidades do 

utente; 

b) Apresentar a equipa prestadora dos cuidados e serviços, salvaguardando alguma rotatividade nas 

equipas; 
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c) Avaliar as reações do utente; 

d) Prestar esclarecimentos e recordar as regras de funcionamento, assim como os direitos e deveres de 

ambas as partes e as responsabilidades de todos os elementos intervenientes na prestação do serviço, 

contidos no presente regulamento; 

e) Caso existam, realizar o inventário dos bens que o utente fornece para a prestação dos serviços e 

acordados na contratualização; 

f) Reforçar a importância da participação da(s) pessoa(s) próxima(s) do utente; 

g) Registar a informação recolhida nos impressos próprios para o efeito. 

3. De forma a garantir a privacidade e respeito pela propriedade alheia, a equipa em conjunto com o 

utente, irá definir e conhecer os espaços, equipamentos e utensílios do domicílio, a utilizar na prestação 

dos cuidados, bem como as formas de entrada e saída no domicílio. Se o utente preferir, poderá ser 

entregue uma chave à equipa prestadora dos serviços, sendo esta guardada pela mesma em local 

seguro e apenas utilizada para entradas e saídas no domicílio relacionadas com a prestação de serviços, 

mantendo-se as regras de confidencialidade e privacidade. 

4. Após o período de acolhimento, será elaborado um relatório final sobre o processo de adaptação e 

integração do utente e/ou pessoa(s) próxima (s), sendo posteriormente arquivado no processo individual 

do utente. 

5. No caso do utente não se adaptar, o programa de acolhimento inicial será revisto e procurar-se-á 

identificar as manifestações e fatores que conduziram à inadaptação, numa perspetiva de adequação 

dos serviços às suas expetativas. No caso de persistência da inadaptação, é dada a possibilidade ao 

utente de rescindir contrato. 

 

Norma XII 

(Processo individual do utente) 

É obrigatória a elaboração de um processo individual do utente do qual constam os seguintes elementos:   

a) Os documentos referidos na norma VIII, nº.1; 

b) Ficha de admissão/inscrição (na qual está incluída a identificação e contacto do utente, assim como a 

identificação e contacto(s) do(s) familiar(es) ou representante legal) e carta de aceitação/não aceitação 

da inscrição, caso seja aplicável; 

c) Contrato de prestação de serviços celebrado entre o utente/familiar e a instituição; 

d) Informação médica (ex. dieta, medicação, cuidados de saúde, alergias); 

e) Ficha de avaliação diagnóstica, com a avaliação das necessidades e expectativas dos utentes, assim 

como a identificação e contacto(s) do médico assistente; 

f) Programa de acolhimento inicial e lista de material fornecido pelo utente (se aplicável); 

g) Registos dos cuidados pessoais e de saúde; 

h) Programa de apoio psicossocial (se aplicável); 

i) Registos do apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana (se aplicável); 

j) Registo das ocorrências de situações anómalas, no qual também serão registados os períodos de 

ausências (se aplicável);  

k) Plano individual; 

l) Data de início e fim da prestação de serviços; 

m) Identificação da situação social; 
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n) Identificação do responsável pelo acesso à chave do domicílio e regras de utilização (se aplicável); 

o) Cessação do contrato de prestação de serviços com indicação da data e do motivo. 

2. O processo individual do utente, é arquivado em armário próprio, fechado com chave, garantindo a 

confidencialidade e privacidade. O seu acesso é restrito aos técnicos responsáveis. 

3. Cada processo individual é permanentemente atualizado. 

 

Norma XIII 

(Processo de espera) 

1. Caso não seja possível a admissão por inexistência de vagas, o utente receberá uma carta que o 

informará da não-aceitação da inscrição, podendo ficar em espera, se assim o entender. 

2. Se o utente e/ou pessoa(s) próxima(s) informa(m) que estão interessados em manter a inscrição, 

ficando em processo de espera, a técnica responsável arquiva a ficha de inscrição no dossier próprio 

para o efeito, por ordem de inscrição. 

3. Quando surge a vaga, a equipa técnica faz avaliação dos utentes inscritos e, a partir dos dados 

recolhidos no momento da inscrição e critérios de preferência para admissão definidos na Norma IX, é 

selecionada a inscrição prioritária, sendo o utente e/ou pessoa(s) próxima(s) contactado(s) para 

entrevista e consequente processo de admissão. Se não estiver interessado é retirado o processo do 

dossier e será seguida a lógica: do prioritário ao não prioritário, de acordo com a ordenação de critérios 

de priorização. 

 

Capítulo IV 
(Instalações e regras de funcionamento) 

Norma XIV 

(Instalações) 

O Centro Social de Santa Maria de Sardoura está sediado na Quinta da Devesa, Santa Maria de 

Sardoura, 4550-736 Castelo de Paiva, e as suas instalações para o serviço são compostas por:  

a) Área da receção, com espaços destinados para a receção e espera para atendimento para os seus 

utentes e/ou familiares; 

b) Área da direção, dos serviços técnicos e administrativos, com espaços para a direção e 

desenvolvimento de atividades administrativas e técnicas, sendo constituída por gabinete da direção, 

gabinete de atendimento/direção técnica/coordenação e de trabalho e apoio logístico; 

c) Instalações sanitárias para os utentes; 

d) Área do pessoal, com espaço destinado à higiene e conforto pessoal, sendo constituída por 

vestiário/instalação sanitária, com equipamento sanitário completo e zona de duche; 

e) Cozinha, destinada à confeção de refeições, com zonas diferenciadas (zona de preparação de 

alimentos, zona de confeção de alimentos, zona de higienização, copa de distribuição de alimentos, copa 

de limpos e copa de sujos), despensa de dia, arrecadação para géneros alimentícios, zona de frio e 

compartimento para o lixo; 

f) Lavandaria, destinada ao tratamento de roupas, com zonas diferenciadas para expediente, lavagem, 

secagem, engomaria e arrumos; 

g) Arrecadação para produtos de higiene do ambiente (serve a lavandaria e cozinha). 
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Norma XV 

(Horário de funcionamento) 

1. O horário de funcionamento do SAD é estipulado de acordo com as necessidades dos utentes e a 

disponibilidade da instituição, iniciando o serviço geral às 7 horas e 30 minutos e finalizando às 20 horas. 

2. O SAD funciona de segunda a domingo, incluindo feriados. 

3. Nos fins-de-semana e feriados o SAD funciona das 7 horas e 30 minutos até às 14 horas.  

4. O SAD não tem período de férias. No entanto, encerrará no dias 25 de dezembro, 1 de janeiro, 

domingo de Páscoa e 15 de agosto, bem como ao longo do ano sempre que superiormente seja 

concedida qualquer tolerância aos colaboradores e/ou quando recomendado pelos serviços oficiais de 

saúde ou outros, quando houver risco para os utentes e demais pessoas envolvidas neste serviço.  

5. Nos casos referidos anteriormente, poderá ficar salvaguardada a prestação dos serviços mínimos a 

utentes sem retaguarda familiar (a avaliar caso a caso). 

 

Norma XVI 

(Pagamento da mensalidade) 

1. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado no mês seguinte àquele a que se reporta, nos 

serviços administrativos da instituição ou às colaboradoras desta resposta, dentro do horário de trabalho. 

2. Os pagamentos poderão ser efetuados em numerário ou cheque, podendo também ser feitos por 

transferência bancária. Neste caso, o(s) utente(s) ou pessoa(s) responsável(eis) deverá(rão) levantar o 

respetivo recibo nos serviços administrativos, dentro do horário afixado. 

3. Perante falta de pagamento superiores a sessenta dias, a instituição poderá vir a suspender a 

permanência do utente até este e/ou pessoa próxima regularizar as suas mensalidades, após ser 

realizada uma cuidada análise individual do caso. 

 

Norma XVII 

(Cálculo do rendimento per capita) 

1. Considera-se comparticipação familiar o valor pago pela utilização dos serviços e equipamentos 

sociais, determinado em função da percentagem definida para a resposta social de SAD, calculada, para 

cada serviço solicitado, de acordo com a legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada em local 

bem visível na instituição.  

2. De acordo com o disposto na Circular de Orientação Técnica n.º 4, de 16/12/2014 da DGSS, o  

cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula:  

RC = RAF/12 – D 

      N 

Sendo que: 

RC = Rendimento per capita 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

D = Despesas fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 
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3. Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, 

afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (esta situação mantém-

se nos casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de 

algum dos membros do agregado familiar e, ainda por período superior, se a mesma for devida a razões 

de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter temporário), 

designadamente: 

a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos; 

b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau; 

c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral; 

d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa; 

e) Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e crianças e jovens 

confiados por decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos do agregado 

familiar. 

4. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF), 

consideram-se os seguintes rendimentos: 

a) Do trabalho dependente; 

b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime 

simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no 

Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados); 

c) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de 

idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguro 

ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos; 

d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência); 

e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de 

licenciatura) 

f) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte, 

serviços relacionados com aquela cedência, diferençai auferidas pelo sublocador entre a renda recebida 

do subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência 

de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis não resultar rendas ou que estas 

sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o valor igual a 

5% do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada, ou da certidão de teor matricial ou 

do documento que titule a aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante. (Esta disposição não 

se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo agregado familiar, salvo 

se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação em que se considera 

como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.) 

g) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de 

depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre que 

estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros valores 

mobiliários, do requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de dezembro do ano 

relevante, considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação de 5%. 

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no âmbito das 

medidas de promoção em meio natural de vida). 
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5. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar, consideram-

se as seguintes despesas fixas: 

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do 

imposto sobre o rendimento e da taxa social única; 

b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria; 

c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência; 

d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença 

crónica; 

e) Comparticipação nas despesas na resposta social ERPI relativo a descendentes e outros familiares. 

6. A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, sendo que o valor do 

rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente 

auferidos, por cada um dos seus elementos. 

 

Norma XVIII 

(Tabela de comparticipações) 

1. A comparticipação familiar devida pela utilização dos serviços é determinada em função da 

percentagem a aplicar sobre o rendimento per capita do agregado familiar, de acordo com a tabela do 

anexo A.  

2. Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) do n.º 5 da Norma XVII é estabelecido como limite 

máximo do total da despesa o valor correspondente à RMMG; nos casos em que essa soma seja inferior 

à RMMG, é considerado o valor real da despesa;  

3. Quanto à prova dos rendimentos do agregado familiar:  

É feita mediante a apresentação da declaração de IRS, respetiva nota de liquidação ou outro documento 

probatório;  

b) Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, ou a falta de entrega 

dos documentos probatórios, a Instituição convenciona um montante de comparticipação até ao limite da 

comparticipação familiar máxima;  

4. A prova das despesas fixas é feita mediante apresentação dos documentos comprovativos.  

5. Em caso de alteração à tabela em vigor os utentes serão informados por escrito com a antecedência 

de 30 dias.  

6. Haverá lugar a uma redução total de 10% na comparticipação familiar mensal sempre que se verifique 

a frequência do mesmo estabelecimento por mais do que um elemento do agregado familiar. 

7. A suspensão do serviço justificada pelo(a) utente que não exceda os 15 dias seguidos, não determina 

quaisquer efeitos na mensalidade. Nos períodos de ausência não interpolados e devidamente 

justificados, quando superiores a 15 dias, darão lugar a uma redução de 25% na mensalidade. Nas 

ausências superiores a 30 dias, devidamente justificadas e que não excedam os 45 dias, o utente está 

isento do pagamento da mensalidade relativa ao mês em que esteve continuamente ausente. Se o 

serviço for suspenso por mais de 30 dias, sem apresentação de uma justificação válida, considerar-se-á 

a não necessidade de integrar a resposta social, podendo o seu lugar ser eventualmente preenchido por 

outra pessoa em lista de espera se o utente não mantiver o interesse em permanecer no serviço. 
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8. Em situações especiais, o valor da comparticipação familiar poderá ser reduzido, dispensado ou 

suspenso, sempre que, através de uma cuidadosa análise socioeconómica do agregado familiar, se 

conclua pela sua especial onerosidade ou impossibilidade. 

 

Norma XIX 

(Montante e revisão da comparticipação familiar)  
1. A comparticipação familiar máxima não pode exceder o custo médio real do utente, no ano anterior, 

calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior, atualizado de 

acordo com o índice de inflação, e ainda em função do número de utentes que frequentaram o serviço ou 

equipamento no mesmo ano.  

2. As comparticipações familiares são revistas anualmente no início do ano civil, ou sempre que ocorram 

alterações, designadamente no rendimento per capita e nas opções de cuidados e serviços a prestar. 

Assim, o utente ou pessoa(s) próxima(s) têm o dever de informar a instituição de quaisquer alterações ao 

seu rendimento per capita que interfiram com a definição e revisão da respetiva comparticipação familiar  

 

Norma XX 

(Normas de funcionamento dos cuidados/serviços prestados) 

As regras relacionadas com o funcionamento dos serviços prestados pela instituição envolvem as 

seguintes: 

1. Nutrição e alimentação: 

a) A elaboração das ementas é da responsabilidade da nutricionista da instituição e o regime alimentar é 

estabelecido de acordo com as necessidades relativas aos utentes e conforme previamente acordado; 

b) As ementas são afixadas semanalmente em local bem visível na instituição e serão entregues cópias, 

sempre que aplicável, antecipadamente, aos utentes; 

c) As ementas só poderão ser alteradas por motivos de força maior, tais como alergias alimentares, 

intolerâncias alimentares e/ou necessidade de dieta, desde que nestas situações haja prescrição por um 

profissional de saúde qualificado (médico ou nutricionista); 

d) O serviço de alimentação é constituído pelas seguintes refeições: pequeno-almoço, almoço, lanche e 

jantar; 

e) As refeições são servidas nos seguintes horários: pequeno-almoço, entre as 8 e as 10 horas e 30 

minutos; almoço, lanche e jantar entre as 11 horas e 30 minutos e as 13 horas e 30 minutos; 

f) No caso dos utentes que beneficiem do SAD entre as 17 horas e 30 minutos e as 20 horas, o jantar 

será servido nesse horário. 

g) As refeições principais são distribuídas em marmitas isotérmicas disponibilizadas pela instituição; do 

mesmo modo, em situações de pequeno-almoço e lanche, os recipientes térmicos são disponibilizados 

pela instituição. 

2. Higiene habitacional:  

a) Entende-se por higiene habitacional a arrumação e limpeza, estritamente necessária à natureza dos 

cuidados prestados, do domicílio do utente, nas zonas e área de uso exclusivo do mesmo. 

b) São efetuadas consoante a necessidade do utente, o contrato de serviço celebrado e de acordo com o 

estabelecido no plano individual; 
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c) É assegurada a privacidade, autonomia, dignidade e confidencialidade, respeitando os direitos dos 

utentes; 

d) São asseguradas as normas e regras em vigor, relativas à higiene, limpeza e segurança habitacionais, 

disponibilizando informação ao utente acerca dos produtos a utilizar; 

e) Os instrumentos, utensílios ou produtos que suportam a tarefa de higiene habitacional são 

disponibilizados pelo utente no domicílio. 

3. Serviço de cuidados de higiene, conforto pessoal e imagem: 

a) O serviço de higiene pessoal baseia-se na prestação de cuidados de higiene corporal, conforto e 

todos os cuidados de imagem inerentes (como pentear, aplicar creme, entre outros) e deverá ser 

prestado diariamente, preferencialmente no período da manhã. 

b) Sempre que se verifique necessário o serviço poderá compreender mais do que uma higiene pessoal 

diária, sendo considerado como mais um serviço. 

 c) Os cuidados de higiene e imagem são prestados de acordo com o estabelecido com o cliente e/ou 

familiar e previsto no plano individual; 

d) O utente tem de ser tratado com respeito pela sua identidade, hábitos e modos de vida; 

e) É assegurada a privacidade, autonomia, dignidade e confidencialidade, respeitando os direitos dos 

utentes; 

f) Aquando da realização do serviço, os colaboradores devem dirigir-se ao utente pelo seu nome, 

explicando as ações durante as tarefas que realizam, promovendo o autocuidado; 

g) Os instrumentos, utensílios e produtos que suportam a tarefa de cuidados de higiene e imagem são 

disponibilizados pelo utente no domicílio; 

h) Os cuidados de higiene e imagem são prestados no horário previamente acordado (contrato), com 

uma tolerância por motivos não previstos e não imputáveis à entidade gestora da instituição/serviço; 

i) A não realização do serviço por motivo imputável ao utente (consultas, entre outras) deve ser 

comunicada com uma antecedência mínima de dois dias ou se não for prevista, logo que seja possível. 

4. Tratamento de roupa: 

a) As roupas consideradas neste serviço são as de uso pessoal, de cama e casa-de-banho, exclusivas 

ao utente; 

b) Para o tratamento da roupa da semana, esta é recolhida pelo pessoal prestador de serviços e 

entregue no domicílio do utente e corresponde a um serviço diário; 

c) O tratamento de roupa é efetuado na lavandaria da instituição, sendo o âmbito de atuação a lavagem, 

secagem e engomagem; 

d) É sempre identificado, aquando da recolha, o tipo de roupa e quantidade e verificado aquando a 

distribuição e entrega no domicílio, preenchendo o impresso para o efeito; 

e) Na maioria das situações, a roupa deverá ser identificada, de forma discreta, utilizando um sistema de 

marcação por caneta para o efeito; 

f) Em situações anómalas, o utente deve comunicá-las ao colaborador de referência para averiguação 

das mesmas; 

g) A instituição não se responsabiliza por alterações na cor do vestuário, botões, fechos e forros. 

5. Atividades de animação e socialização (animação, lazer, cultura e passeios): 

a) A instituição, anualmente, apresentará um plano de atividades aos utentes do SAD, onde estão 

incluídos várias atividades de caráter lúdico, cultural, formativo, religioso, ocupacional, incluindo, 

passeios, com uma componente de relacionamento interpessoal, integrando também os utentes do 
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centro de dia e estrutura residencial para pessoas idosas. Todos os passeios e atividades que impliquem 

a deslocação dos utentes do seu domicílio, estes serão informados com a antecedência mínima de 8 

dias, pelos colaboradores mais próximos, incluindo as condições para a participação no passeio e regras 

de funcionamento do mesmo; 

b) As regras de funcionamento das atividades devem ser do conhecimento do utente, resultando da 

concordância dos intervenientes; 

c) O responsável pela elaboração e implementação do plano de atividades (de animação, lazer e cultura) 

é do conhecimento do utente e/ou pessoa(s) responsável(eis); 

d) É da responsabilidade do utente, e/ou familiares, no caso dos utentes não estarem hábeis/capazes de 

decidir, a decisão de participação nas atividades socioculturais planeadas; 

e) Para a(s) atividade(s) sociocultural(ais) do tipo previsto, devem encontrar-se definidos os seguintes 

elementos, que devem ser do conhecimento do utente: descrição da atividade, local de realização, 

calendarização (número de vezes a realizar e horários), responsável de execução e capacidade de 

utentes a abranger; 

f) Nos passeios, a instituição responsabiliza-se por assegurar as refeições diárias necessárias durante o 

período da deslocação, bem como a administração da medicação quando estabelecido no plano 

individual, devendo para o efeito indicar um responsável; estes passeios são gratuitos; 

g) Os utentes são, geralmente, contactados para participar em atividades culturais e recreativas 

promovidas pela instituição ou por outras instituições do concelho, ficando o transporte dos utentes, que 

mostrem a sua disponibilidade e vontade para participar em passeios e outras atividades, do, e para o 

domicílio, a cargo da instituição; 

h) Caso seja necessário, o utente deve fazer-se acompanhar do equipamento/utensílios necessários à 

atividade, solicitado pela instituição (ex. “dia de praia” – cadeira, toalha, entre outros); 

i) O utente deve respeitar a programação/coordenação da atividade; 

j) Sempre que ocorrer uma situação anómala o utente deve, obrigatoriamente, comunicar ao responsável 

pela atividade; 

k) O utente deve tratar com respeito os intervenientes da atividade (utentes e colaboradores), ficando o 

mesmo, em caso de incumprimento, sujeito à exclusão ou suspensão da atividade; 

l) Quando se verificarem condições que impossibilitem a realização da atividade, nomeadamente ao 

nível de recursos humanos ou outras, a instituição reserva-se no direito de a adiar ou cancelar conforme 

a sua disponibilidade; 

m) Em situações de emergência que ocorram no âmbito das atividades socioculturais, está previsto o 

modo de atuação, sendo do conhecimento do colaborador responsável pela mesma; 

n) Para as diversas atividades do tipo planeadas, pode ser necessário definir regras específicas para a 

realização das mesmas, sendo estas previamente divulgadas ao utente. 

6. Atividades de animação e socialização (aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento 

de serviços e deslocação a entidades da comunidade): 

a) A aquisição de bens e géneros alimentícios, bem como pagamento de serviços será feita a pedido do 

utente e, sendo possível, em articulação com o familiar de referência;  

b) Este serviço só deverá ser prestado, quando necessário ou estabelecido no plano individual; 

c) Sempre que possível, o utente escolhe o responsável pela execução desta atividade; 

d) Todas as ações que envolvem transações financeiras realizadas pelos colaboradores em nome do 

utente têm de ser registadas, sustentadas por comprovativo e entregues ao mesmo; 
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e) Sempre que o utente entregue dinheiro em mãos ao colaborador, este verifica contando à sua frente; 

f) Sempre que o colaborador faz uma compra em dinheiro, deve entregar ao utente o talão de compra e 

troco, quando existe, contando-o à sua frente e, se necessário, referenciar a quantia que este lhe havia 

entregue; 

g) O colaborador deverá devolver o dinheiro ao utente ou à instituição, sempre que, por motivo de força 

maior, não lhe seja possível realizar o serviço; 

h) O colaborador apenas pode receber dinheiro direto do utente, quando este se encontre no domicílio e 

em situação do serviço se encontrar previamente autorizado; 

i) A instituição poderá gerir os bens/dinheiro do utente, sempre que este o solicitar, assinando para o 

efeito uma declaração. No âmbito da gestão de bens/dinheiro, o utente deverá assinar sempre os recibos 

de entrada (crédito) e saída (débito), sendo o original para a instituição e a cópia entregue ao utente; 

j) A deslocação a entidades da comunidade obedece aos princípios estabelecidos no transporte dos 

utentes/acompanhamento ao exterior (ponto 8). 

7. Apoio psicossocial: 

a) O programa de apoio psicossocial é elaborado com base na avaliação diagnóstica efetuada ao utente, 

respeitando os objetivos específicos de cada área de atuação; 

b) O utente e/ou pessoa(s) próxima(s) deve(m) ter conhecimento do programa de apoio definido, para 

que seja analisado e validado antes da sua implementação; 

c) Sempre que seja necessário a introdução de alterações ao programa de apoio psicossocial, estas 

serão validadas por todos os intervenientes (utente ou familiar ou representante legal, colaboradores, 

outros); 

d) O utente deve ser informado de todas as ações de âmbito social e psicológicas previstas e 

concretizadas; 

e) Quando solicitado, se possível, será proporcionado ao utente, a possibilidade de apoio em atividades 

não previstas; 

f) O acompanhamento psicossocial é realizado por uma equipa composta por psicóloga e técnica 

superior de serviço social; 

g) O gestor do processo definirá as regras e condições de atuação gerais, para cada atividade/ação; 

h) Este programa é monitorizado mensalmente, avaliado e revisto semestralmente e/ou sempre que 

necessário, recorrendo ao envolvimento de todos os intervenientes; 

i) O resultado da avaliação será transmitido ao utente e/ou pessoa(s) próxima(s); 

j) O utente e colaboradores comprometem-se a colaborar com a implementação do programa, 

respeitando a planificação das ações/atividades; 

k) Em caso de necessidade, a instituição pode reservar-se no direito de recorrer a serviços externos, 

para responder a necessidades identificadas. 

8. Acompanhamento e transporte dos utentes a consultas, assim como exames complementares 

de diagnóstico: 

a) Este serviço só deverá ser prestado, quando necessário ou estabelecido no plano individual; 

b) Os cuidados medidos e de enfermagem são da responsabilidade dos familiares e/ou do próprio 

utente. No entanto, podem utilizar os eventuais cuidados de enfermagem da instituição, sempre que for 

possível e sempre que no Centro de Saúde da área de residência os mesmos não sejam prestados com 

a urgência necessária;  

c) O acompanhamento ao exterior pode ser destinado a um ou mais utentes; 
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d) O utente deve conhecer antecipadamente quem é o colaborador que o irá acompanhar numa saída 

externa/consulta; 

e) Quando este serviço é necessário e não está previsto no plano individual, o utente deve comunicar a 

sua necessidade com a antecedência mínima de três dias; 

f) Este serviço apresenta regras de acompanhamento para a sua realização, sendo a informação 

disponibilizada quando da sua inclusão no plano individual; 

g) O seguro automóvel tem cobertura de ocupantes. 

9. Confeção de alimentos no domicílio: 

a) Este serviço só deverá ser prestado, quando necessário ou estabelecido no plano individual; 

b) A alimentação é confecionada nos devidos horários e de acordo com a dieta alimentar prevista; 

c) Quando este serviço é necessário e não está previsto no plano individual, o utente deve comunicar a 

sua necessidade com a antecedência mínima de três dias. 

10. Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de 

cuidados aos utentes: 

a) Este serviço envolve essencialmente visitas domiciliárias e atendimentos de monitorização, como 

através de atendimentos para “mediação familiar”, que servirão para a sensibilização dos familiares e 

cuidadores dos utentes promovendo, desta forma, uma maior autonomia dos mesmos; 

b) Sempre que se justifique, e de acordo com o estabelecido no plano individual, serão criados 

momentos e instrumentos de articulação entre a família e os cuidadores, sensibilizando-os, informando-

os e apoiando-os nos cuidados a prestar aos utentes; 

c) No âmbito do plano anual de atividades socioculturais serão definidas algumas ações promotoras da 

saúde, cuidados e bem estar dos idosos, nas quais será promovida a participação das famílias e 

cuidadores informais. 

11. Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio: 

a) As modificações ou reparações no domicílio a realizar são exclusivamente de conservação ou 

manutenção e deverão ser solicitadas pelo utente, podendo também ser propostas pela instituição, mas 

sempre com o acordo do utente; 

b) A instituição assegura a mão de obra para as pequenas reparações ou modificações, devendo todo o 

material, se necessário, ser assegurado pelo utente; 

c) Este serviço deverá ser solicitado com a antecedência mínima de 3 dias, estando sujeito à 

disponibilidade do colaborador da instituição afeto a este tipo de serviço; 

d) A instituição contactará posteriormente o utente de modo a informar sobre o dia e a hora da 

reparação. 

12. Cuidados de saúde e SOS:  

a) Os cuidados de saúde e reabilitação são prestados de acordo com o estabelecido no plano individual, 

nomeadamente no que se refere à periodicidade das consultas e outros serviços (serviço desenvolvido 

por entidades externas); 

b) Os cuidados de saúde específicos serão assegurados, sempre que possível, em estreita colaboração 

com a equipa de enfermagem do centro de saúde da área de residência do utente, e sob orientação da 

desta; 

c) A equipa poderá colaborar nos cuidados de saúde básicos, sob orientação de pessoal da saúde 

qualificado do centro de saúde da área de residência e/ou da instituição; 



Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

Regulamento Interno do Serviço de Apoio Domiciliário 18 

d) O acompanhamento dos utentes a consultas e exames auxiliares de diagnóstico deve ser feito, 

preferencialmente pelos familiares; 

e) Em caso de doença ou acidente, a instituição obriga-se a comunicar imediatamente o facto à(s) 

pessoa(s) próxima(s) do utente; 

f) Se necessário, poderão ser promovidas diligências para os cuidados de saúde no domicílio, transporte 

e/ou internamento em unidade hospitalar do(a) utente que dele careça, no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde; 

g) A(s) pessoa(s) próxima(s) do utente, depois de avisada(s) pelos serviços, será(ão) responsável(eis) 

pelo devido acompanhamento do utente na unidade hospitalar; na sua ausência ou indisponibilidade a 

instituição poderá assegurar o acompanhamento do mesmo; 

h) Os contactos para a resolução das situações de emergência estão em local acessível aos 

colaboradores. 

13. Serviço de assistência medicamentosa: 

a) A assistência medicamentosa é prestada de acordo com o estabelecido no plano individual; 

b) Os colaboradores só devem administrar medicamentos mediante a apresentação da declaração 

médica e termo de responsabilidade e indicação terapêutica assinada pelo utente e/ou pessoa(s) 

próxima(s) e de acordo com a sua competência profissional; 

c) No caso de o utente ser diabético, hipertenso, os registos de controlo são datados e assinados no 

registo de sinais vitais; 

d) Sempre que ocorram alterações de medicação, é necessária a sua comunicação e entrega do registo 

da medicação (prescrição médica) ou assinatura do novo termo de responsabilidade e indicação 

terapêutica. 

Norma XXI 

(Outras normas de funcionamento) 

1. Nas situações de dependência que exijam recurso a ajudas técnicas, o serviço poderá providenciar a 

sua aquisição junto de outras entidades na comunidade. 

2. Todos os serviços prestados devem ser registados, datados e assinados (utente/colaboradores), nos 

respetivos impressos próprios para o efeito, e integrados no processo individual do utente. 

3. Em situações problemáticas ou em que a tarefa não é realizada de acordo com o previsto, deve-se 

registar a situação, motivo e as ações tomadas (medidas corretivas) ou a tomar. 

4. Na realização dos serviços, os colaboradores cumprem os requisitos das normas de higiene e 

segurança. 

5. É realizado o inventário dos bens do utente (por exemplo, objetos de higiene pessoal, entre outros) 

que o utente fornece/disponibiliza para a prestação de serviços – lista de materiais fornecidos pelo 

utente. 

6. Na realização dos serviços, está definida a forma de actuação em situações de emergência, sendo 

que sempre que houver uma emergência médica, será contactado, em primeiro lugar, os Bombeiros 

Voluntários do concelho e, em segundo lugar, o número de emergência europeu – 112 (Serviço Nacional 

de Saúde) que avaliarão a situação, determinando o procedimento seguinte. É efetuado, de imediato, o 

contacto ao(s) familiar/pessoa(s) próxima(s) a disponibilizar informação da ocorrência. Em caso de 

internamento hospitalar, após concedida alta hospitalar, é da responsabilidade do próprio serviço de 

saúde, ou do utente e/ou pessoa(s) responsável(eis), o regresso à sua residência. 



Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

Regulamento Interno do Serviço de Apoio Domiciliário 19 

7. Na ocorrência de um óbito na presença de um elemento do serviço, este informará imediatamente o 

familiar/pessoa(s) responsável(eis) e os responsáveis superiores pelo serviço. 

 

Norma XXII 

(Chave do domicílio) 

Nos casos em que tenha sido confiada a chave do domicílio, esta é guardada em local seguro e 

entregue à responsabilidade do colaborador encarregado da prestação de serviços, de acordo com o 

termo de entrega/devolução da chave do domicílio do utente, assinada por este e/ou pela pessoa 

responsável pelo mesmo. 

 

Capítulo V 
(Recursos humanos) 

Norma XXIII 

(Quadro de pessoal) 

1. Para assegurar o seu normal funcionamento, a resposta social dispõe de um quadro de pessoal 

adequado, em conformidade com a legislação aplicável. 

2. O quadro de pessoal deste estabelecimento/estrutura prestadora de serviços encontra-se afixado em 

local bem visível, contendo a indicação do número de recursos humanos (direção técnica, equipa técnica 

e pessoal auxiliar), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em 

vigor. 

3. O conteúdo funcional do quadro de pessoal é o seguinte: 

a) À diretora técnica compete, designadamente: dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela 

sua organização, planificação, execução, controlo e avaliação, dentro das regras definidas pela direção 

da instituição; assegurar o recrutamento dos profissionais com formação/qualificação adequada à 

prestação dos serviços propostos; assegurar a coordenação das equipas prestadoras de cuidados; 

garantir a qualidade técnica do diagnóstico de cada situação e da elaboração do respetivo plano de 

cuidados; garantir a supervisão pessoal do SAD; proceder à gestão dos recursos humanos (férias, 

folgas, faltas, horários do pessoal e necessidades formativas); proporcionar o enquadramento técnico 

para a avaliação da evolução de cada situação, em função do plano de cuidados definido; criar 

condições que garantam um clima de bem-estar aos(as) utentes, no respeito pela sua privacidade, 

autonomia e participação, dentro dos limites das suas capacidades físicas e cognitivas; solicitar aos 

serviços competentes, nomeadamente à Segurança Social esclarecimentos de natureza técnica 

inerentes ao funcionamento das respostas sociais, tendo em vista a sua melhoria; promover reuniões 

com os utentes e com o pessoal, prevenindo a conflitualidade e reforçando a autoestima de todos os 

intervenientes na vida da instituição; participar nas reuniões da direção quando forem tratados assuntos 

relativos ao funcionamento das respostas sociais; fomentar as relações entre utentes e familiares, 

amigos e comunidade; propor à direção a requisição de equipamentos, bem como a realização de obras 

quando se justifica; sensibilizar o pessoal face às problemáticas dos utentes. 

b) À técnica superior de serviço social compete, designadamente: estudar a situação socioeconómica 

e familiar dos candidatos à admissão, recorrendo, obrigatoriamente, à visita domiciliária; estudar e propor 

a comparticipação do utente de acordo com os critérios definidos; proceder ao acolhimento dos utentes 
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com vista a facilitar a sua integração; organizar e manter atualizado o processo individual de cada utente, 

fazendo parte do mesmo toda a documentação de caráter confidencial (apenas o pessoal técnico deverá 

ter acesso ao ficheiro); fomentar e reforçar as relações entre utentes, familiares, amigos e comunidade; 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades; promover reuniões com os utentes e 

colaboradores do SAD, prevenindo a conflitualidade e reforçando a autoestima de todos os 

intervenientes da resposta social; colaborar na definição de critérios para a avaliação periódica da 

prestação de serviços; elaborar os mapas dos( utentes a enviar para a Segurança Social; 

encaminhar/articular com os serviços da comunidade; proceder à gestão das reclamações.  

c) No âmbito da animação sociocultural compete, designadamente: elaborar o plano anual de 

atividades, fomentando a interação entre as diversas instituições ao nível do concelho; fomentar a 

participação dos( utentes na vida diária do estabelecimento; desempenhar outras tarefas atribuídas, pela 

direção técnica, com o devido enquadramento técnico. 

d) Ao(à) ajudante de ação direta compete, designadamente: prestar os cuidados de higiene, conforto e 

imagem pessoal e colaborar na prestação de cuidados de saúde, que não requeiram conhecimentos 

específicos; prestar os cuidados de higiene habitacional; proceder à distribuição, acompanhamento e 

confeção de refeições; recolher e cuidar dos utensílios e equipamentos utilizados nas refeições; recolher 

as roupas sujas dos) utentes e entregá-las na lavandaria para posterior lavagem e tratamento; fazer a 

distribuição e arrumação das roupas lavadas e tratadas aos utentes; ministrar, quando necessário, a 

medicação prescrita, que não seja da exclusiva competência dos técnicos de saúde; realizar no exterior 

os serviços necessários aos utentes e acompanhá-los nas suas deslocações e atividades de animação, 

cultura e lazer; acompanhar as alterações que se verifiquem na situação global dos utentes que afetem o 

seu bem-estar e comunicar à técnica gestora do processo, de forma a permitir a avaliação da adequação 

do plano de cuidados; conduzir, se habilitado/a as viaturas do serviço; desempenhar outras tarefas 

atribuídas, pela direção técnica, com o devido enquadramento técnico. 

e) Ao pessoal administrativo compete, designadamente: executar as funções de contabilidade e 

tesouraria, expediente, datilografia e arquivo; proceder ao pagamento das remunerações do pessoal; 

colaborar no controlo, assiduidade e pontualidade do pessoal; desempenhar outras tarefas atribuídas 

pela direção técnica com o devido enquadramento técnico. 

f) À cozinheira compete, designadamente: organizar, coordenar, dirigir e verificar os trabalhos de 

cozinha; dar instruções ao pessoal da cozinha sobre a preparação e confeção dos pratos, tipos de 

guarnição e quantidades a servir; acompanhar o andamento dos cozinhados e assegurar da perfeição 

dos partos e da sua concordância com o estabelecido; preparar e confecionar as refeições; 

responsabilizar-se pela limpeza da cozinha, despensa e anexos, com a colaboração das ajudantes de 

cozinha; colaborar na elaboração de ementas, tendo em conta o número de pessoas a servir; administrar 

a despensa e requisitar os géneros necessários à confeção de refeições; controlar e efetuar o 

preenchimento dos registos de acordo com o estabelecido no HACCP. 

g) Ao(à) ajudante de cozinha compete, designadamente: apoiar a preparação e confeção das refeições; 

distribuir as refeições; proceder à limpeza da cozinha e anexos; dar apoio ao serviço de refeitório; 

desempenhar outras tarefas atribuídas pela direção técnica com o devido enquadramento técnico. 

h) Ao(à) trabalhador auxiliar de serviços gerais compete, designadamente: proceder à limpeza, 

higiene e arrumação de todo o edifício e de outras tarefas inerentes à sua função. 
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Norma XXIV 

(Direção Técnica) 

1. A direção técnica desta instituição compete a uma técnica, nos termos do nº 1, do Artigo 8º., da 

Portaria nº 38/2013 de 30 de janeiro cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em 

lugar visível. 

2. A diretora técnica é substituída, nas suas ausências e impedimentos pela técnica superior de serviço 

social.  

 

Capítulo VI 
(Direitos e deveres) 

Norma V 

(Direitos dos utentes) 

1. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os(as) utentes do SAD têm 

ainda os seguintes direitos: 

a) Igualdade de tratamento, independentemente da raça, 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) A inviolabilidade da correspondência e do domicílio, caso beneficie do serviço de apoio domiciliário, 

não sendo, neste caso, permitido fazer alterações, nem eliminar bens ou outros objetos sem autorização 

prévia do utente ou pessoa(s) próxima(s); 

d) O direito à custódia da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esta seja confiada ao 

serviço, no caso em que seja aplicável; 

e) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do plano de 

cuidados estabelecido e contratado; 

f) Ter acesso à ementa semanal; 

g) Exigir qualidade nos serviços prestados; 

h) Não estar sujeito a coação física e/ou psicológica; 

i) Participar em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e possibilidades; 

i) Ser informados das normas e regulamentos vigentes, bem como exigir o cumprimento dos mesmos; 

j) Ter acesso ao livro de reclamações e apresentar sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis 

da instituição. 
 

Norma XXVI 

(Deveres dos utentes) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os utentes de SAD têm ainda 

os seguintes deveres: 

a) Colaborar com a equipa do SAD, na medida das suas capacidades, não exigindo a prestação de 

serviços para além do plano estabelecidos e contratualizado (revisão do contrato de prestação de 

serviços, em caso de necessidade); 

b) Cumprir as normas da instituição de acordo com o estipulado neste regulamento; 
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c) Pagar pontualmente cada mês de prestação do serviço, a comparticipação familiar fixada conforme o 

acordado no processo de admissão, bem como alterações subsequentes ou qualquer despesa 

extraordinária da responsabilidade do utente; 

d) Avisar com a antecedência devida a ausência temporária dos serviços; 

e) Tratar com respeito e dignidade os colaboradores da instituição em geral, equipas do SAD e 

dirigentes; 

f) Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as respeitantes ao seu estado 

de saúde (incluindo a prescrição de qualquer medicamento que lhe seja feita); 

g) Informar a pessoa responsável pelo SAD sobre aspetos particulares do seu quotidiano ou do seu 

comportamento e possíveis alterações. 

 

Norma XXVII 

(Direitos dos familiares) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os familiares têm os seguintes 

direitos: 

a) Exigir o cumprimento do expresso no presente regulamento interno; 

b) Serem tratados com educação, lealdade e urbanidade pelos colaboradores e equipa técnica; 

b) Reclamar, verbalmente ou por escrito, dos serviços prestados ao seu familiar. 

 

Norma XXVIII 

(Deveres dos familiares) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os familiares têm ainda os 

seguintes deveres: 

a) Tratar com respeito e urbanidade os utentes, colaboradores e direção da instituição; 

b) Proceder atempadamente ao pagamento da comparticipação familiar, quando o mesmo é da sua 

responsabilidade; 

c) Cumprir as normas da instituição de acordo com o estipulado neste regulamento. 
 

Norma XXIX 

(Direitos dos colaboradores) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os colaboradores de SAD 

gozam do direito de serem tratados com educação, lealdade e urbanidade por parte dos utentes e 

pessoas próximas, e demais direitos nos termos da legislação laboral em vigor. 
 

Norma XXX 

(Deveres dos colaboradores) 

1. Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e determinações da direção do CSSMS e direção 

técnica de SAD.  

2. Respeitar e tratar com urbanidade e lealdade os elementos da direção do CSSMS, os superiores 

hierárquicos, os(as) companheiros(as) de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em 

relação com o SAD. 
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 3. Comparecer ao serviço com assiduidade e realizar o trabalho com zelo, diligência e competência.  

4. Obedecer aos superiores hierárquicos em tudo o que respeita à execução e disciplina do trabalho.  

5. Guardar lealdade ao CSSMS, respeitando o sigilo profissional, não divulgando informações que violem 

a privacidade daquela, dos seus utentes e colaboradores(as).  

6. Zelar pela conservação e boa utilização dos bens do CSSMS, quer estejam relacionados com o seu 

trabalho e lhe estejam confiados ou não.  

7. Observar as normas de higiene e segurança no trabalho.  

8. Contribuir para maior eficiência dos serviços de SAD, de modo a assegurar o seu bom funcionamento.  

9. Prestigiar o CSSMS e zelar pelos seus interesses, participando os atos que os lesassem e de que 

tenham conhecimento.  

10. Proceder como verdadeiro(a) profissional, com correção e aprumo moral.  

11. Tratar os utentes e visitantes, com a correção necessária, paciência e carinho, não sendo permitidas 

insinuações, ou palavras ou ações que os ofendam ou atentando contra o seu pudor.  

12. Comunicar as faltas e deficiências de que tenham conhecimento, em especial no que respeita a:  

a) Mobiliário, equipamento, roupas e objetos pessoais dos utentes e/ou colaboradores(as), etc.;  

b) Atos praticados pelos utentes, visitas e colaboradores(as), em desrespeito do que consta no 

regulamento e contra a moral e bons costumes.  

13. Não exercer qualquer influência nos utentes ou seus familiares, com o objetivo de ser presenteado 

pelos mesmos e nem aceitar deles objetos ou valores, levando-os a acreditar que desta forma serão 

melhor servidos. 

14. Aos(às) colaboradores(as) do SAD cabe ainda o cumprimento dos deveres inerentes ao exercício 

dos respetivos cargos, nos termos da legislação laboral em vigor. 

 

Norma XXXI 

(Direitos da entidade gestora do estabelecimento/serviço) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, a instituição tem ainda os 

seguintes direitos: 

a) Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente, o seu direito de livre atuação e sua 

plena capacidade contratual; 

b) À corresponsabilização solidária do Estado nos domínios da comparticipação financeira e apoio 

técnico; 

c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações 

prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão; 

d) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato da admissão, de forma a respeitar e dar continuidade ao 

bom funcionamento deste serviço; 

e) Suspender este serviço, sempre que os utentes, grave ou reiteradamente, violem as regras 

constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em causa ou 

prejudiquem a boa organização dos serviços, condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos 

mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem da própria instituição. 
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Norma XXXII 

(Deveres da entidade gestora do estabelecimento/serviço) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, a instituição tem ainda os 

seguintes deveres: 

a) Prestar os serviços constantes do respetivo regulamento interno; 

b) Garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através do recrutamento de profissionais 

idóneos e com formação e qualificação adequados; 

c) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, nomeadamente através da auscultação dos 

utentes; 

d) Manter os ficheiros de pessoal e de utentes atualizados, garantindo o sigilo dos dados contidos; 

e) Garantir o exercício de cidadania e o acesso aos direitos humanos dos utentes, por exemplo: 

autonomia, privacidade, participação, confidencialidade, individualidade, dignidade, igualdade de 

oportunidades; 

f) Respeitar as diferenças de género, socioeconómicas, religiosas, culturais, sexuais dos utentes e/ou 

pessoas próximas; 

g) Respeitar o projeto de vida definido por cada utente, da sua individualidade, bem como os seus 

hábitos de vida, interesses, necessidades e expetativas, proporcionando o acompanhamento adequado 

a cada e em cada circunstância; 

h) Transmitir e garantir aos utentes um clima de segurança afetiva, física e psíquica durante a sua 

permanência na resposta social; 

i) Estabelecer uma parceria e articulação estreita com o utente e/ou pessoa(s) próxima(s), de forma a 

recolher a informação necessária sobre as necessidades, expetativas, capacidades e competências; 

coresponsabilizá-los no desenvolvimento de atividades/ações no âmbito dos serviços prestados; 

j) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social; 

k) Colaborar com os serviços da Segurança Social, assim como com a rede de parcerias adequada ao 

desenvolvimento da resposta social; 

j) Possuir livro de reclamações; 

k) Manter devidamente atualizado o preçário dos serviços e respetivas condições de prestação. 

 

Norma XXXIII 

(Definição de voluntariado e admissão de voluntários) 

1. O CSSMS aceita a prestação de trabalho em regime de voluntariado, cumprindo as leis que regulam a 

prestação deste tipo de trabalho, nomeadamente a Lei nº 71/98, de 3 de novembro, que define as bases 

do enquadramento jurídico do voluntariado.  

2. Por voluntariado entende-se o conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de 

forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao 

serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades 

públicas ou privadas.     

3. A admissão de voluntários para prestar serviços no CSSMS obriga à candidatura através do 

preenchimento de um documento próprio a disponibilizar pelos serviços administrativos da instituição. 

4. A admissão do voluntário, a definição das suas funções e horários está sempre dependente de uma 

autorização expressa da direção e/ou diretora técnica. 
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5. A candidatura à prestação de serviços de voluntariado pressupõe a aceitação de um conjunto de 

princípios enquadradores do voluntariado, definidos por lei, a saber: 

a) O voluntário obedece aos princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da 

complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência; 

b) O princípio da solidariedade traduz-se na responsabilidade de todos os cidadãos pela realização dos 

fins do voluntariado;  

c) O princípio da complementaridade pressupõe que o voluntário não deve substituir os recursos 

humanos considerados necessários à prossecução das atividades das organizações promotoras, 

estatutariamente definidas; 

d) O princípio da gratuitidade pressupõe que o voluntário não é remunerado, nem pode receber 

subvenções ou donativos, pelo exercício do seu trabalho voluntário; 

e) O princípio da responsabilidade reconhece que o voluntário é responsável pelo exercício da atividade 

que se comprometeu realizar, dadas as expetativas criadas aos destinatários do trabalho voluntário;  

f) O princípio da convergência determina a harmonização da ação do voluntário com a cultura e objetivos 

institucionais da entidade promotora. 
 

Norma XXXIV 

(Direitos dos voluntários) 

O estabelecimento prevê um programa de enquadramento de voluntários, ao abrigo da legislação em 

vigor, sendo este um encontro de vontades e responsabilização mútua. Desenvolvendo um conjunto de 

ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por voluntários, estes 

gozam dos seguintes direitos: 

a) Ter acesso a programas de formação inicial e contínua, tendo em vista o aperfeiçoamento do seu 

trabalho voluntário; 

b) Dispor de um cartão de identificação de voluntário;  

c) Dispor de um seguro de acidentes pessoal para voluntários; 

d) Exercer o seu trabalho voluntário em condições de higiene e segurança; 

e) Estabelecer um programa de voluntariado que regule as suas relações mútuas e o conteúdo, natureza 

e duração do trabalho voluntário que vai realizar; 

f) Ser ouvido na preparação das decisões do CSSMS que afetem o desenvolvimento do trabalho 

voluntário; 

g) Direito a almoçar ou jantar na instituição, sem custos, desde que realize, no período imediatamente 

anterior a estas refeições, pelo menos duas horas de trabalho voluntário; 

h) Direito a lanche, sem custos, a meio da manhã ou a meio da tarde, desde que o período mínimo de 

trabalho voluntário total diário seja de duas horas.   
 

Norma XXXV 

(Deveres dos voluntários) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os voluntários têm ainda os 

seguintes deveres: 

a) Observar os princípios deontológicos por que se rege a atividade que realiza, designadamente o 

respeito pela vida privada de todos quantos dela beneficiam;  
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b) Observar as normas que regulam o funcionamento da entidade a que presta a colaboração e dos 

respetivos programas ou projetos; 

c) Atuar de forma diligente, isenta e solidária;  

d) Participar nos programas de formação destinados ao correto desenvolvimento do trabalho voluntário;  

e) Zelar pela boa utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos e utensílios postos ao seu 

dispor;  

f) Colaborar com os profissionais do CSSMS, respeitando as suas opções e seguindo as suas 

orientações técnicas; 

g) Não assumir o papel de representante do CSSMS sem o conhecimento e prévia autorização da 

direção da instituição; 

h) Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário de acordo com o programa acordado; 

i) Utilizar devidamente a identificação de voluntário no exercício da sua atividade. 

 

Norma XXXVI 

(Depósito e guarda dos bens do utente) 

1. A instituição apenas se responsabiliza pelos objetos e valores que os utentes lhe entreguem à sua 

guarda. 

2. Neste caso, é feita uma lista dos bens entregues e assinada pelo utente, ou pelo seu 

familiar/responsável, e pela pessoa que os recebe. Esta lista é arquivada junto ao processo individual do 

utente.  
 

Norma XXXVII 

(Contrato de prestação de serviços) 

1. Nos termos do artigo 7º. da Portaria nº. 38/2013 de 30 de janeiro, é celebrado, por escrito, um contrato 

de prestação de serviços com o utente e/ou seu representante legal e a entidade gestora do 

estabelecimento/serviço, donde constem os direitos e obrigações de ambas as partes, prevendo ainda a 

data a partir da qual produz efeitos. 

2. As normas do presente regulamento são consideradas cláusulas contratuais a que os utentes, seus 

familiares ou responsáveis, devem manifestar integral adesão. 

3. Para o efeito consignado no número anterior, os utentes, seus familiares ou responsáveis, após leitura 

e explicação oral do seu conteúdo, devem assinar documento comprovativo da celebração do contrato, 

bem como declaração sobre o conhecimento e aceitação das regras constantes do presente 

regulamento. 

4. Do contrato é entregue um exemplar ao utente ou representante legal ou familiar e arquivado outro no 

respetivo plano individual. 

5. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinada pelas partes. 

 

Norma XXXVIII 

(Interrupção da prestação de cuidados por iniciativa do utente) 

É admitida a interrupção da prestação de cuidados por motivos imputáveis ao utente quando ocorram 

situações de internamento hospitalar, férias, acompanhamento de familiares ou outras devidamente 

justificadas e aprovadas pela direção. 
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Norma XXXIX 

(Cessação da prestação de serviços por facto não imputável ao prestador) 

1. A cessação do contrato pode ocorrer por: caducidade, revogação por acordo ou resolução por 

iniciativa de qualquer das partes.  

2. O utente pode cessar a prestação de serviços nas seguintes situações: 

a) Por denúncia, com aviso prévio mínimo de trinta dias, sendo o pagamento da 

mensalidade/comparticipação calculada até à vigência do contrato, com origem nas seguintes situações: 

 - Inadequação dos serviços às necessidades; 

 - Insatisfação do utente; 

 - Mudança de residência; 

 - Mudança de resposta social; 

- Inadaptação do utente aos serviços; 

- Disponibilidade dos cuidadores informais para assegurar a prestação do apoio. 

b) Por morte, comunicando aos serviços logo que possível, sendo o pagamento da 

mensalidade/comparticipação calculada até ao dia do falecimento; 

c) Por não renovação do contrato, com um aviso prévio mínimo de trinta dias do prazo estipulado de 

caducidade do contrato. 

3. A instituição pode cessar a prestação de serviços nas seguintes situações: 

a) Quando houver uma alteração do estado de saúde do utente por forma a que a resposta social deixe 

de ter condições efetivas para responder às novas necessidades do mesmo; 

b) Sempre que o utente, grave ou reiteradamente, viole as regras constantes do presente regulamento, 

de forma muito particular, quando ponham em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as 

condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos, o são relacionamento com terceiros 

e a imagem da instituição; 

c) Quando houver incumprimento das normas e regras estabelecidas no processo contratual; 

d) A decisão de suspender ou resolver o contrato é da competência da direção do CSSMS, sob proposta 

da direção técnica, após prévia audição do utente e do respetivo agregado familiar, na pessoa do 

responsável, devendo ser-lhes notificada com aviso prévio mínimo de trinta dias e acautelando sempre 

que o utente dispõe de resposta alternativa. 

4. Podem as partes revogar o contrato quando nisso expressamente acordem. 

 

Norma XL 

(Livro de reclamações) 

1. Nos termos da legislação em vigor, o CSSMS possui livro de reclamações, nas instalações na 

instituição, que poderá ser solicitado ao responsável do SAD e/ou diretora técnica, sempre que desejado. 

Além deste livro de reclamações geral da instituição, existe uma ficha de reclamação, que estará ao 

dispor dos utentes, no seu domicílio. 

2. Nos termos da legislação em vigor, as reclamações efetuadas no livro de reclamações, serão alvo de 

análise e reposta pela entidade competente. 

3. As reclamações ou sugestões efetuadas no impresso próprio para o efeito serão tratadas 

internamente. 
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Norma XLI 

(Registo de ocorrências) 

Esta resposta social dispõe de um registo de ocorrências, que servirá de suporte para quaisquer 

incidentes ou situações anómalas que surjam no seu funcionamento. 
 

Norma XLII 

(Gestão e prevenção de negligência, abusos e maus-tratos) 

1. A ocorrência de situação de negligência, abusos ou maus-tratos, por parte das ajudantes de ação 

direta, prevê os seguintes procedimentos: 

a) O utente, seu familiar ou outro que lhe seja próximo, deve informar a diretora técnica ou coordenadora 

da resposta social da situação ocorrida; 

b) A diretora técnica ou coordenadora da resposta social, detetada a situação de negligência, abuso ou 

maus-tratos, auscultará todas as partes envolvidas, garantindo que os direitos do utente não são postos 

em causa e, a confirmar-se a situação, acionará junto das ajudantes as ações corretivas a tomar, 

podendo passar pelos mecanismos previstos no regulamento interno dos funcionários; 

c) As ações corretivas a aplicar serão decididas conjuntamente com a direção da instituição, de acordo 

com cada situação. 

2. A ocorrência de situação de negligência, abusos ou maus-tratos, por parte dos familiares ou de outros 

que lhe sejam próximos, prevê os seguintes procedimentos: 

a) Sempre que detetada algumas destas situações, as ajudantes devem informar a diretora técnica ou 

coordenadora da resposta social; 

b) Depois de auscultadas as partes envolvidas a técnica agirá em conformidade, informando, formando e 

apoiando o utente e o familiar ou pessoa próxima a superar a situação; 

c) Sempre que a situação o justifique serão acionados os meios legais necessários e informadas por 

escrito as autoridades competentes, com vista a salvaguardar a integridade e segurança do utente. 

 

Capítulo VII 
(Disposições finais) 

Norma XLIII 

(Alterações ao regulamento) 

1. O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no funcionamento do SAD, 

resultantes da avaliação geral dos serviços prestados, tendo como objetivo geral a sua melhoria. 

2. Nos termos da legislação em vigor, os responsáveis na Instituição deverão informar o utente ou 

pessoa(s) próxima(s) sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima 

de trinta dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do direito à resolução do 

contrato a que a estes assiste. 

3. Estas alterações deverão ainda ser comunicadas à entidade competente para o 

licenciamento/acompanhamento técnico da resposta social. 

4. Será entregue uma cópia do regulamento interno ao utente ou representante legal ou familiar 

responsável no ato de celebração do contrato de serviços.  
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Norma XLIV 

(Integração de lacunas) 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade proprietária do 

estabelecimento/serviço, tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria. 
 

Norma XLV 

(Disposições complementares) 

1. O horário das ajudantes de ação direta é estabelecido de acordo com as necessidades dos vários 

utentes a seu cargo, bem como de acordo com a disponibilidade da própria instituição. 

2. Quando o número de utentes comparticipados pela Segurança Social é inferior à capacidade de 

resposta, o cálculo da mensalidade é determinado em função do custo real do serviço (aplicável aos 

utentes não abrangidos pelo acordo de cooperação). 

3. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos por deliberação da direção do CSSMS e 

por despacho desta. 

 

Norma XLVI 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento foi revisto e aprovado em reunião de direção de 13 de junho de 2015, e entra 

em vigor a partir de 03 de agosto de 2015. 

 

A Direção: 

 

_____________________________________             _____________________________________ 
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Anexo I 
(Comparticipação familiar pela utilização da resposta social de Serviço de Apoio 

Domiciliário) 

A comparticipação familiar devida pela utilização de serviços ou equipamentos da área da 

população idosa é quantia paga mensalmente pelo utente ou pela sua família, e é determinada de 

forma proporcional pela aplicação de uma percentagem sobre o rendimento per capita do agregado 

familiar, tendo em conta o número de serviços pretendidos, de acordo com o seguinte quadro: 

 

Número de serviços 
Dias úteis 

Dias úteis + Fins-de-

semana 

2 
30% 

(percentagem mínima aplicável) 
35% 

3 
 

35% 
40% 

4 45% 
 

50% 

5 
 

55% 
60% 

6 65% 
 

70% 

Quadro 1- Tabela de comparticipação 

 

 

O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado da seguinte forma, tal como referido 

na Norma XVII :  

RC = RAF/12 – D 

       N 

Sendo que: 

RC = Rendimento per capita 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

D = Despesas fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

 

3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF), 

consideram-se os seguintes rendimentos:  

a) Do trabalho dependente;  

b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime 

simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no 

Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados);  

c) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de 

idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguro 

ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos;  
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d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);  

e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de 

licenciatura)  

f) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte, 

serviços relacionados com aquela cedência, diferençai auferidas pelo sublocador entre a renda recebida 

do subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência 

de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis não resultar rendas ou que estas 

sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o valor igual a 

5% do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada, ou da certidão de teor matricial ou 

do documento que titule a aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante.  

Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo 

agregado familiar, salvo se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação 

em que se considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.  

g) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de 

depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre que 

estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros valores 

mobiliários, do requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de dezembro do ano 

relevante, considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação de 5%.  

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no âmbito das 

medidas de promoção em meio natural de vida)  

4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar, consideram-

se as seguintes despesas fixas:  

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do 

imposto sobre o rendimento e da taxa social única;  

b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria  

c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência;  

d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença 

crónica;  

e) Comparticipação nas despesas na resposta social ERPI relativo a ascendentes e outros familiares 

5. Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) do n.º anterior é estabelecido como limite máximo 

do total da despesa o valor correspondente à RMMG; nos casos em que essa soma seja inferior à 

RMMG, é considerado o valor real da despesa.  

6. Quanto à prova dos rendimentos do agregado familiar: 

a) É feita mediante a apresentação da declaração de IRS, respetiva nota de liquidação ou outro 

documento probatório;  

b) Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, ou a falta de entrega 

dos documentos probatórios, a instituição convenciona um montante de comparticipação até ao limite da 

comparticipação familiar máxima;  

7. A prova das despesas fixas é feita mediante apresentação dos documentos comprovativos.  

8. Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal, sempre que se verifique a 

frequência do mesmo estabelecimento por mais do que um elemento do agregado familiar. 
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Anexo II 
(Quadro de pessoal afeto ao Serviço de Apoio Domiciliário) 

 

TÉCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1 – Diretora Técnica a) 
 

15 – Ajudantes de ação 
direta 

1 – Administrativo a) 

1 – Técnica Superior de 
Serviço Social  

1 – Cozinheira a)   

1 – Animadora Sociocultural 
 

1 – Ajudante de cozinheira 
a) 

 

1 – Médico/Enfermeiro b) 2 – Auxiliares de Serviços 
Gerais  

 

1 – Psicóloga a) 
 

1 – Motorista a)  

1 - Nutricionista a) 
 

  

1 – Técnico de Técnico de 
reabilitação física e 
cognitiva a) 

  

 
a) Pessoal comum a outras respostas sociais da instituição; 

b) Os cuidados de saúde, de enfermagem e de reabilitação física devem são assegurados em 

estreita colaboração com os serviços de saúde da área de residência dos utentes, em 

particular, e com o Serviço Nacional de Saúde, em geral. 

 


