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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO  

DA RESPOSTA SOCIAL SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) registada em 29 

de fevereiro de 1982, com o nº. 54/82, a fls 118 verso e 119, do Livro nº. 1 das Fundações de Solidariedade Social, tem acordo 

de cooperação celebrado com o ISS, I.P./ Centro Distrital de Leiria para a resposta social Apoio Domiciliário, assinado a 29 de 

setembro de 1992,  cujas normas de funcionamento constam do presente Regulamento Interno. 

 

NORMA II 

Fins Institucionais e Legislação Aplicável 

 

São objetivos da Instituição contribuir para a promoção da população de São Martinho do Porto, conforme os Estatutos da 

Instituição. 

Esta resposta social rege-se pela seguinte legislação:  

1. Decreto-Lei nº172- A/2014, de 14 de novembro- aprova os Estatutos das IPSS; 

2. Guião das DGAS de dezembro de 1996- Condições de localização, instalação e funcionamento da SAD; 

3. Portaria nº38/2013, de 30 janeiro; 

4. Decreto-Lei nº64/2007, de 14 março, republicada pelo Decreto-lei nº99/2011 de 28 setembro. 

5. Decreto-Lei nº33/2014, de 04 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; 

6. Circular n.º5 da DGAS, de 23/12/2014- Implicação da frequência de utentes nas comparticipações da Segurança Social; 

7. Decreto-Lei nº120/2015, de 30 de junho, na redação introduzida pelo Decreto-lei nº68/2016, de 3 novembro- Estabelece 

os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação entre o Estado e as entidades do 

setor social solidário; 

8. Lei n. º74/2017 de 21/6- Livro de reclamações com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º9/2020 DR n.º49/2020, 

Série I de 03-10 PCM- Adota as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de manter o livro de reclamações 

eletrónico; 

9.  Portaria 196-A/2015, de 01 de julho, alterada e republicada pela Portaria n.º218-D/2019, de 15 de julho e Portaria n.º88-

C/2020, de 06 de abril, que estabelece os critérios, regras, comparticipações familiares e formas de cooperação entre 

o ISS e as IPSS; 
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10. Lei n.º 14/2019, de 12/02- Mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo; 

11. Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto- Lei de proteção de dados pessoais; 

12. Acordo de Cooperação em vigor; 

13. Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC; 

14. Contrato coletivo de trabalho para as IPSS; 

15. Decreto-Lei nº126A/2021 de 31 de dezembro- que procede à terceira alteração ao decreto-lei nº64/2007, de 14 de 

março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 99/2011, de 28 de setembro e 33/2014, de 4 março, introduzindo a comunicação 

prévia como forma de autorização de funcionamento dos estabelecimentos de apoio social; 

 

 

NORMA III 

Objetivos do Regulamento 

 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos do utente e demais interessados; 

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Instituição; 

3. Promover a participação ativa do utente ou seu Responsável ao nível da gestão da resposta social. 

 

NORMA IV 

Objetivos da Resposta Social 

 

A resposta social Serviço de Apoio Domiciliário para Idosos tem como objetivos: 

1.  Assegurar a satisfação das necessidades básicas do utente; 

2. Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do utente; 

3. Manter e/ou desenvolver as capacidades existentes; 

4. Proporcionar momentos de convívio e lazer através de atividades ocupacionais; 

5. Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento; 

6. Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima; 

7. Respeitar a independência, a individualidade e a privacidade do utente; 

8. Assegurar os cuidados de saúde a nível primário em colaboração com os serviços de saúde; 

9. Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades. 

10. Contribuir para a manutenção do utente no seu meio habitacional. 
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NORMA V 

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

 

A resposta social Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação, no mínimo de dois, dos serviços abaixo discriminados: 

 

1.  Fornecimento de Alimentação (de segunda-feira a sábado): 

a. Almoço;  

b. Reforço Alimentar. 

 

1.1. O regime alimentar é estabelecido tendo em conta as necessidades do utente, sendo as ementas efetuadas por 

uma técnica Nutricionista; 

1.2. As ementas semanais são enviadas semanalmente para conhecimento do utente, depois de assinadas pelos 

Técnicos competentes; 

1.3. Qualquer dieta só será executada desde que o pedido seja acompanhado de uma prescrição médica devidamente 

fundamentada; 

1.4. Na impossibilidade da Instituição fazer a dieta prescrita, será encontrada, em conjunto com a família, a forma mais 

adequada de solucionar a questão; 

1.5. Está disponível uma ementa vegetariana, sempre que solicitado atempadamente. 

 

 

2. Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal: 

2.1. Higiene Pessoal; 

2.2. Arrumações e pequenas limpezas no domicilio, quando estreitamento necessário. 

 

 

3. Serviços de Lavandaria e Rouparia: 

3.1. A roupa de uso corrente do utente e a demais roupa pessoal, aquando do início da prestação de serviço, deverá 

ser identificada, procedendo-se ao preenchimento do modelo 32.08.v1. 

3.2. Dada a complexidade do serviço de Lavandaria, a Instituição não pode ser responsabilizada pelo desgaste de 

muitas peças de uso pessoal e/ou pela sua alteração ou extravios excecionais; 

3.3. Apenas se realizam pequenos arranjos de costura na roupa dos utentes, caso necessário. 

 

 

 

4. Cuidados de Saúde: 

4.1. Em caso de doença ou acidente, a Instituição obriga-se a comunicar imediatamente o facto ao Responsável do 

utente; 
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4.2. Se necessário, serão promovidas diligências para o transporte e internamento em unidade hospitalar do utente que 

dele careça, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde; 

4.3. O Responsável, depois de avisado pelos serviços, conforme referido no ponto 4.1., será responsável pelo devido 

acompanhamento do utente na unidade hospitalar; 

 

5. Cedência de Ajudas Técnicas (conforme regulamento em vigor); 

6. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela Instituição; 

7. Acompanhamento do utente ao exterior, nas deslocações do mesmo; 

8. Aquisição de bens e serviços 

9. Atividades de Socialização/Animação, inclui aulas de ginástica e aulas de música, dada por técnicos credenciados. 

10. Orientação ou acompanhamento de pequenas modificações no domicílio que permitam mais segurança e conforto ao 

utente. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DO UTENTE 

NORMA VI 

Candidatura 

 

1. Para efeitos de candidatura, o candidato deve pessoalmente ou por telefone contactar os Serviços Administrativos e proceder 

ao registo de atendimento;  

2. O candidato deve formalizar a sua candidatura preenchendo a ficha de inscrição, tendo ao dispor os seguintes documentos: 

2.1. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

2.2. Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde, ou de outro Subsistema; 

2.3. Cartão de Contribuinte; 

2.4. Cartão de Beneficiário/Pensionista; 

2.5. Declaração dos rendimentos; 

2.6. Recibo da renda ou comprovativo de despesa mensal/ empréstimo bancário para habitação própria e permanente; 

2.7. Recibos da farmácia dos últimos 3 meses referente ao gasto mensal com medicamentos de uso continuado em caso 

de doença crónico; 

2.8. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do Responsável; 

2.9. Morada e contatos do Responsável. 

 

NOTA: No caso de entrega do Cartão de Cidadão dispensam-se os documentos referidos nos pontos 2.2,2. 3 e 2.4. 
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3. Recebida a ficha de inscrição, a mesma é analisada e dado o parecer pelo Diretor Técnico da Instituição.  

 

NORMA VII 

Condições de Admissão 

 

São condições de admissão nesta resposta social: 

1. Ter idade igual ou superior a 65 anos, salvo os casos excecionais a considerar individualmente; 

2. Ter carências que possam ser supridas no domicílio do candidato. 

3. Manifestar vontade em ser admitido. 

NORMA VIII 

Critérios de Admissão 

 

São razões determinantes de prioridade na admissão do utente as seguintes situações: 

 

Critérios de Priorização Ponderação 

Insuficiência de recursos económicos 0,20 

Naturalidade ou residência na freguesia de São Martinho do Porto há mais de 3 anos 0,18 

Ser Utente da FMFC 0,18 

Conjugue do candidato institucionalizado na FMFC 0,11 

Desajustamentos familiares graves 0,10 

Impossibilidade da família prestar cuidados  0,08 

Isolamento social 0,05 

Dependência Total 0,05 

Ser ex-funcionário, ex-membro de Corpos Sociais ou familiar do Fundador até ao 3.º 

grau da linha colateral 

0,05 

TOTAL 1,00 

Critérios de desempate:  

1- Naturalidade ou residência; 

2- Ser Utente da FMFC; 

3- Ser ex-funcionário, ex- membro de corpos sociais ou familiar do Fundador até ao 3.º grau da linha colateral.  
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NORMA IX 

Admissão 

1. A decisão de admissão do candidato é competência do Conselho de Administração, após parecer do Diretor Técnico.  

 

2. Após análise da candidatura o Responsável irá receber carta de aprovação, com data e indicação dos documentos 

necessários para admissão (Relatório médico, onde conste doenças do idoso, dietas preconizadas, prescrição médica ou 

outros cuidados médicos a observar).  

 

NORMA X 

Acolhimento de Novos Utentes 

 

A entrevista entre o Diretor Técnico, utente e o seu Responsável tem como objetivo o preenchimento de documentos que 

fazem parte do processo individual do utente. 

 

NORMA XI 

Processo Individual do Utente 

 

Do processo individual do utente constam os seguintes documentos: 

 

1. Registo de atendimento; 

2. Ficha de inscrição; 

3. Carta de Admissibilidade/ Carta de Aprovação; 

4. Contrato; 

5. Cálculo da Mensalidade; 

6. Ficha de Avaliação Diagnóstica; 

7. Lista de Material Fornecido pelo utente; 

8. Informação médica (não confidencial); 

9. Relatório do Programa de Acolhimento; 

10. Plano Individual e respetivas avaliações; 

11. Registo da Prestação dos Serviços; 

12. Registos de Participação nas Atividades; 

13. Registo de Acompanhamento Individual; 

14. Registo de Períodos de ausência; 

15. Registo da Cessação do contrato; 

16. Outros Documentos; 

 

NORMA XII 
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Listas de Espera 

 

Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vagas, o candidato ficará a aguardar em Lista de Espera. 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XIII 

Instalações 

 

1. A Fundação Manuel Francisco Clérigo está sediada em São Martinho do Porto na Rua Manuel Francisco Clérigo – 2460-

666 São Martinho do Porto e as suas instalações são compostas por uma área total de 18.120 m², no total está implantado 

um conjunto de edifícios que perfazem uma área coberta de 3.600 m², rodeados por espaços verdes ajardinados. 

 

2. O edifício da Instituição é constituído por dois setores: 

 

2.1. Setor da Infância: 

 

2.1.1 Creche: Berçário, Fraldário, Copa, 2 Salas de atividades, Casas de banho, Refeitório, Arrumos, Gabinete de 

Educadoras e Parque Infantil; 

2.1.2 Educação Pré-Escolar: 3 Salas de Atividades, Casas de banho, Refeitório, Arrumos, Gabinete de Educadoras e 

Parque Infantil; 

2.1.3 C.A.T.L.: Sala de Artes Plásticas, Sala de Leitura e TV, Sala de Estudo, Sala Polivalente, Casas de Banho, 

Refeitório, Arrumos, gabinete da Animadora, Polidesportivo. 

 

2.2. Setor da População Sénior:  

 

2.2.1. Sala de Estar, Sala de Atividades, Sala de Visitas, Refeitório, Casas de Banho, Sala de Fisioterapia, Sala de 

Enfermagem, Gabinete Médico, Arrumos, Bar, Cabeleireiro; 

 

2.2.2. Estrutura Residencial para Idosos: 22 Quartos, 3 Quatros para Cuidados Intensivos, Casas de banho, Balneário 

reservado aos Funcionários, Sala de Pessoal, Arrumos, Jardim Interior. 

 

3. É comum aos dois setores: Cozinha, Armazéns, Arrumos, Refeitório do Pessoal, Balneário reservado aos Funcionários, Casa 

de Banho, Sala para Ações de Formação, Lavandaria, Garagem, Capela, Casa Mortuária, Bosque, Jardins, Parques de 

Estacionamento para Colaboradores e Visitas, Secretaria/Tesouraria, Gabinete do Presidente do C.A., Sala de Reuniões do 

C.A. e Gabinetes Administrativos. 

 

NORMA XIV 
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Horários 

 

1. A resposta social SAD funciona das 08H 30 às 13H00 e das 14H00 às 17H00, à 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, à 6ª feira funciona 

das 08H30 às 13H00 e das 14H00 às 16H30, aos sábados haverá distribuição das refeições entre as 12H00 e as 13H00. 

2. Quando houver feriados às sextas-feiras ou segundas-feiras a distribuição das refeições é feita ao sábado. Quando os 

feriados forem durante a semana não haverá distribuição. 

3. As refeições são servidas entre as 12H00 e as 13H00. 

4. As higienes são realizadas entre as 08H30 e as 11H30 e entre as 14H00 e as 16H 30. 

5. Sempre que solicitar à Instituição a emissão de documentos, a mesma dará cumprimento ao pedido num prazo máximo 

de dez dias úteis, mediante o preenchimento de formulário próprio, junta dos Serviços Administrativos. 

6. Com o intuito de promover e facilitar a articulação fundamental entre a Instituição e a família o Diretor Técnico está 

disponível para atender o Responsável do utente, mediante marcação prévia.  

 

NORMA XV 

Comparticipação familiar 

 

1. As comparticipações familiares referentes à resposta social Serviço de Apoio Domiciliário regem-se pela portaria nº196 

A/2015, de 01 de julho, alterada e republicada pela portaria n.º 218-D/2019 de 15 de julho. 

2. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

RC= RAF/12 – D 

              N 
Sendo: 

 RC = rendimento per capita mensal 

 RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

 D = Despesas mensais fixas 

 N = Número de elementos do agregado familiar 

 

3. Agregado Familiar 

3.1. Para além do utente da resposta social, integra o agregado familiar, o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo 

de parentesco, afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum, designadamente: 

1. Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos; 

2. Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3ºgrau; 

3. Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral; 

4. Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado, por decisão judicial ou administrativa; 

5.  Adotados e titulados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar crianças/ jovens confiados por 

decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar. 
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3.2. Sem prejuízo no disposto do número anterior, não são considerados para efeitos do agregado familiar, as pessoas que 

se encontrem nas seguintes situações:  

1. Tenham entre si um vínculo contratual (por exemplo hospedagem ou arrendamento de parte da habitação); 

2. Permaneçam na habitação por um curto período de tempo. 

 

 

 

4. Rendimento Agregado Familiar 

4.1.  Para efeitos de determinação do montante do agregado familiar (RAF), consideram-se os seguintes rendimentos: 

4.1.1. Do trabalho dependente; 

4.1.2.  Do trabalho Independente- rendimentos empresariais e profissionais; 

4.1.3.  De pensões; 

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

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

4.1.6.  Prediais 

4.1.7.  De capitais; 

4.1.8.  Outras fontes de rendimento. 

 

5. No que respeita às despesas mensais fixas, consideram-se para o efeito: 

5.1. O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido; 

5.2. Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 

5.3. Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de residência; 

5.4. Despesas com saúde e aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica. 

5.5. O somatório das despesas referidas nos pontos 5.2,5.3 e 5.4 não pode ultrapassar o RMMG, em vigor. Nos casos em 

que essa soma é inferir à RMMG, é considerado o valor real da despesa. 

 

 

6. A mensalidade a atribuir corresponde a uma percentagem a aplicar em função dos serviços a prestar: no serviço de refeição 

a percentagem a aplicar é de 35%; no serviço de higiene pessoal a percentagem a aplicar é de 15%; no serviço de higiene 

habitacional e de tratamento de roupas a percentagem a aplicar é de 10%, serviços extra (aquisição de bens e serviços e 

transporte local) é de 5%. 

 

7. Poderá haver passeios e/ou atividades agendadas no Plano Anual de Atividades cujos custos tenham ser comparticipados 

pelo utente. 

 

8. A prova de rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de documentos comprovativos adequados e 

credíveis, designadamente de natureza fiscal. Na eventualidade de recusa da apresentação de prova de rendimentos, o 

Responsável deve assinar uma declaração em como se compromete a pagar a mensalidade máxima praticada nesta 

resposta social. 

 

 

9. Sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, deverão ser feitas diligências 

complementares que se considerem mais adequadas ao apuramento das situações de acordo com os critérios de 

razoabilidade, podendo a Instituição determinar a comparticipação familiar de acordo com os rendimentos presumidos. 
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NORMA XVI 

Pagamento 

 

1. Haverá lugar a redução no pagamento da mensalidade nos seguintes casos: 

1.1. As ausências por períodos de duas semanas seguidas, no mesmo mês, independentemente do dia da semana em que 

se inicia, determinam um desconto de 30% na mensalidade. No caso das ausências, em meses diferentes, por motivo 

de doença é concedido o referido desconto, mediante apresentação da declaração médica. 

1.2. As ausências por períodos de três semanas seguidas, no mesmo mês, independentemente do dia da semana em que 

se inicia, determinam um desconto de 50% na mensalidade. No caso das ausências, em meses diferentes, por motivo 

de doença é concedido o referido desconto, mediante apresentação da declaração médica. 

1.3. As ausências por um mês completo, independentemente do dia da semana em que se inicia, determinam um desconto 

de 80% na mensalidade. 

 

2. O pagamento da mensalidade/comparticipação é efetuado no seguinte horário: do dia 01 ao dia 08, das 08H30 às 16H30, 

em dias úteis na Secretaria da Instituição.  

 

3. Quando o dia 8 coincidir com um Sábado, Domingo ou Feriado o prazo do pagamento alarga-se até ao dia útil seguinte. No 

último dia de cada mês a Tesouraria encontra-se encerrada, no período da tarde.  

 

4. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado através numerário, de multibanco, cheque à ordem da Fundação Manuel 

Francisco Clérigo ou transferência bancária, indicando sempre o número de utente e o IBAN PT50 0045 5022 4032 7495 

9888 0. 

 

5. A falta de regularização no pagamento da mensalidade, implicará a aplicação de sanções sobre as quais o Conselho de 

Administração decidirá. A sanção máxima será a suspensão da frequência, comunicada por escrito, ao Responsável do 

utente. 

 

6. A revisão das comparticipações familiares será feita anualmente com efeitos a partir de 1 de Janeiro de cada ano, dando 

lugar a uma adenda ao contrato, assinada por ambas as partes. As declarações de rendimento devem ser apresentadas até 

ao dia 31 de janeiro, salvo exceções de beneficiários de outras entidades (ex: Caixa Geral de Aposentações). A 

comparticipação será atualizada sempre que houver aumento do valor da reforma, atribuição de outros complementos 

(complemento solidário para idosos e complemento por dependência), conforme previsto na circular n.º4 de 2014 da DGSS. 

 

7. Não será permitido a admissão, na resposta social SAD, a utentes cujas comparticipações não tenham sido liquidadas noutras 

respostas sociais. 
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8. As mensalidades, quando se trata de meses incompletos, deverão ser calculadas da seguinte forma: 

8.1. Na admissão: independente do dia da entrada, paga a mensalidade na totalidade. 

8.2. Na saída: deverá ser liquidada a quinzena correspondente, isto é, 50% da mensalidade se a saída se verificar até ao 

dia 15 inclusive, deverá ser paga a mensalidade completa se a saída se processar a partir do dia 16. 

 

NORMA XVII 

Quadro de Pessoal 

 

O quadro de pessoal desta Instituição encontra-se afixado no átrio, contendo a indicação do número de recursos humanos, 

formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em vigor. 

NORMA XVIII 

Direção Técnica 

 

A Direção Técnica da Instituição compete a um Técnico licenciado na área das ciências sociais e humanas, nos termos da 

portaria nº67/2012 de 21 de março cujo nome, formação e conteúdo funcional encontra-se afixado em local visível. 

Ao diretor técnico compete, em geral, dirigir o estabelecimento, assumindo a responsabilidade pela programação de atividades 

e a coordenação e supervisão de todo o pessoal, atendendo à necessidade de estabelecer o modelo de gestão técnica adequada 

ao bom funcionamento do estabelecimento, e em especial: 

1. Promover reuniões técnicas com o pessoal; 

2. Promover reuniões com os residentes, nomeadamente para a preparação das atividades a desenvolver; 

3. Sensibilizar o pessoal face à problemática da pessoa idosa; 

4. Planificar e coordenar as atividades sociais, culturais e ocupacionais dos idosos. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

NORMA XIX 

Direitos do Utente 

São direitos do Utente: 

1.  O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como pelos seus usos e costumes; 

2. A inviolabilidade da correspondência e do domicilio, não sendo neste caso, permitido fazer alterações, nem eliminar bens 

ou outros objetos sem a sua prévia autorização e/ou da respetiva família; 

3. A custódia da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esta seja entregue à Instituição ou ao trabalhador 

responsável pela prestação de cuidados; 

4. A prestação dos serviços solicitados e contratados para a cobertura das suas necessidades, tendo em vista manter ou 

melhorar a sua autonomia; 
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5. Ser informado sobre as normas e regulamentos que digam respeito à resposta social de SAD, para evitar transtornos ao 

bom funcionamento do serviço da Instituição; 

6. Ser tratado com respeito e urbanidade pelos funcionários. 

 

NORMA XX 

            Deveres do Utente 

São deveres do Utente: 

1. Cooperar e respeitar os funcionários que prestam serviço; 

2. Informar antecipadamente sobre alterações pretendidas no serviço; 

3. Colaborar com a equipa na medida dos seus interesses e possibilidades, não exigindo a prestação de serviços para além 

do plano estabelecido; 

4. Prestar todas as informações com verdade e lealdade à Instituição, nomeadamente as respeitantes ao estado de saúde; 

5. Prestar todas as informações com verdade e lealdade à Instituição, nomeadamente no que respeita aos seus rendimentos 

para efeito de apuramento da comparticipação familiar; 

6. Pagar pontualmente a mensalidade e despesas efetuadas. 

 

NORMA XXI 

Direitos da Instituição 

São direitos da Instituição: 

1. Fazer cumprir os prazos para as solicitações efetuadas pela Instituição; 

2. Receber atempadamente a comparticipação familiar fixada; 

3. Não ser prejudicada em termos materiais e morais, nem ser desprestigiada; 

4. Fazer denúncia do contrato quando se verificar desrespeito sistemático ao presente regulamento interno ou quando se 

verificar a inadaptação do cliente; 

5. Decidir sobre as lacunas e dúvidas de interpretação do presente regulamento e sempre que necessário alterá-lo, por 

recurso às normas legais aplicáveis. 

< 

NORMA XXII 

Deveres da Instituição 

 

São deveres da Instituição: 

1. Garantir o bom funcionamento da Instituição e assegurar o bem-estar do utente e o respeito pela sua dignidade humana, 

através de serviços eficientes e adequados; 

2. Garantir ao cliente a sua individualidade e privacidade; 

3. Desenvolver atividades ocupacionais, de forma a contribuir para o bem-estar do utente; 
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4. Ter disponível, através do responsável técnico, documentos atualizados nos quais constam o Plano de Atividades, o 

Regulamento Interno, o Contrato de Prestação de Serviços e os contactos do Responsável; 

5. Zelar pelo cumprimento do presente regulamento interno. 

 

NORMA XXIII 

Alteração, Suspensão e /ou Cessação da Prestação de Serviços 

 

 

1. Qualquer alteração ao contrato obriga à aceitação de ambas as partes dando origem a um novo contrato ou adenda ao 

mesmo; 

2. O contrato pode ser suspenso por iniciativa do 1º Outorgante, desde que comunicado com 30 dias de antecedência: 

2.1- Por decisão unilateral do Responsável do utente a qualquer altura de vigência do mesmo; 

2.2.- Por decisão unilateral da Instituição, quando o Responsável não cumprir com as obrigações assumidas nos termos do 

presente contrato. 

NORMA XXIV 

Contrato 

 

Nos termos da legislação em vigor, entre o Utente ou Responsável e a Instituição deve ser celebrado, por escrito, um contrato 

de prestação de serviços. 

 

Cláusula XXV 

Nível de Partilha de Informação Confidencial 

 

A Instituição obriga-se a garantir o nível de partilha da informação prestada pelo Utente/ Responsável, com as pessoas 

significativas, colaboradores, e/ou outras entidades. 

 

Cláusula XXVI 

Acesso e Guarda da Chave do Domicilio 

 

Para efeitos de prestação dos serviços, o utente poderá entregar uma cópia da chave do seu domicílio à Instituição. 

Assim, deverá preencher o modelo, Mod.22.17, ficando a chave à guarda da Instituição, a qual se compromete a utilizá-la em 

exclusividade para efeito da prestação do serviço. No caso de cessação do serviço a Instituição obriga-se à restituição da referida 

chave.  

NORMA XXVII 

Livro de Reclamações 
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Nos termos da legislação em vigor, esta Instituição, possui livro de reclamações, que poderá ser solicitado junto dos Serviços 

Administrativos, sempre que desejado. 

 

NORMA XXVIII 

Caixa de Sugestões 

 

Junto dos Serviços Administrativos está disponível uma caixa de sugestões, para utilização dos utentes ou seus responsáveis 

sempre que o desejarem. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

NORMA XXIX 

Alterações ao Regulamento 

 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, o Conselho de Administração da Instituição deverá informar e contratualizar 

com o Utente ou Responsável sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 30 dias 

relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que a este assiste. 

Estas alterações deverão ser comunicadas ao ISS,IP. 

 

NORMA XXX 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Instituição, tendo em conta a legislação/normativos em vigor 

sobre a matéria. 

 

NORMA XXXI 

Confidencialidade e Proteção de Dados 

1. A Instituição obriga-se a não divulgar nem partilhar com terceiros quaisquer informações, ficheiros, pastas, documentos ou 

quaisquer outros suportes ou formas de informação, incluindo todas as que contenham dados pessoais, a que tenha acesso 

no âmbito da prestação de serviços. 

2. Consideram-se como dados pessoais, para efeitos da presente cláusula, qualquer informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável.  
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3. A pessoa é “identificável” através, por exemplo, do nome, do número de identificação, dos dados de localização, dos 

identificadores por via eletrónica ou através de um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, 

mental, económica, cultural ou social.  

4. A Instituição obriga-se a não fazer qualquer uso dos dados pessoais que tenha acesso autorizado por parte dos Utentes, tais 

como: a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a 

consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, a comparação e interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição 

sob pena de incorrer em responsabilidade civil, contraordenacional, criminal e disciplinar. 

5. Por outro lado, os colaboradores desta Instituição, obrigam-se a fazer o exato uso dos dados que lhe for ordenado pela 

Instituição, cumprindo na íntegra as instruções que esta lhe der, sob pena de responsabilidade civil, contraordenacional, 

criminal e disciplinar. 

NORMA XXXII 

Disposições Complementares  

1. Sempre que se verifique a ocorrência de acidente, doença ou falecimento do utente na presença exclusiva de um 

funcionário do SAD, deve informar imediatamente o familiar responsável e na falta desse o seu superior que solicitará a 

presença dos Bombeiros. 

2. Na eventualidade do nome da Instituição poder ser denegrido, por injuria ou calunia, por parte do seu utente e/ou 

Responsável e/ou familiares, procederá esta Instituição, através do Conselho de Administração, ao apuramento de 

responsabilidades, podendo inclusivamente recorrer à via judicial. 

3. Será entregue uma cópia do regulamento interno, no ato de celebração do contrato de prestação de serviços. 

 

NORMA XXXIII 

Entrada em Vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor em 23 / 08 / 2022 

 

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração pela Ata n.º 1115, datada de 23/08/2022 

 

Presidente do Conselho de Administração Manuel Valle-Domingues 

 


