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     CAPÍTULO I - IDENTIFICAÇÃO, CONTEÚDO E ÂMBITO  

 

Identificação 
  

Denominação Social:  Centro Social da Paróquia de Joane 

Sede Social: Avenida Cristo Rei, n.º 78 – Joane – Vila Nova de Famalicão 

Estrutura Jurídica: IPSS 

Data de Constituição: 1990 

CAE: 85321 

NIPC: 502 293 349 

Telefone: 252 991477 

Fax: 252 928588 

E-mail: cspjoane@cspjoane.pt 

Página da Internet: www.cspjoane.org 

 

Conteúdo e âmbito 
 

O presente regulamento interno integra o conjunto de normas de carácter ético, 

organizacional e administrativo, consideradas fundamentais ao bom funcionamento da 

resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) do Centro Social da Paróquia de 

Joane. 

 

 

CAPÍTULO II - CARATERIZAÇÃODA INSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E 

ORGANOGRAMA 

 

Caraterização da Instituição 

 
O Centro Social da Paróquia de Joane é uma instituição sem fins lucrativos, criada com o 

objectivo de colmatar as falhas detectadas a nível da oferta de serviços educativos e 

sociais para crianças e seniores.  

O SAD do Centro Social da Paróquia de Joane oferece os seus serviços a um universo de 40 

seniores, para os quais tem em vigor um acordo de cooperação com o Centro Distrital de 

Segurança Social de Braga com vista a dar uma resposta social no apoio domiciliário ao nível 

da confeção, transporte e distribuição de refeições, higiene pessoal, higiene habitacional, 

tratamento de roupas, acompanhamento e/ou aquisição de bens, recreação e convívio, 

pequenas reparações no domicilio e contatos com o exterior. 

Tal só é possível com a estreita cooperação que existe entre os diversos membros da 

equipa que compõem esta resposta social, nomeadamente: direção, diretora técnica, técnica 

de serviço social, psicóloga, cozinheira, ajudantes de cozinha, auxiliares de ação direta, 

http://www.cspjoane.org/
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auxiliares de serviços gerais, secretário, contabilista e porteiro. E como colaboradores 

externos, o Centro dispõe de: médico, nutricionista, professor de educação física e de 

outros que se justifiquem na execução do programa de atividades sócio-culturais da 

resposta. 

O SAD do CSPJ, Instituição Particular de Solidariedade Social, cujos estatutos se 

encontram registados na Direção Geral da Segurança Social sob o n.º53/90, Folha 92, do 

livro 4, em 27 de Março de 1990. O SAD tem como horário de funcionamento: Abertura – 

7h 30m e Encerramento – 19h todos os dias. 

 

 

 

Objetivos  
 

1. Colaborar no despiste precoce de qualquer situação de necessidades extremas e de risco 

encaminhando adequadamente as situações detectadas para respostas mais adequadas; 

2. Recrutar e admitir unidades de pessoal, em número suficiente e com preparação 

adequada que assegure o bom atendimento que se pretende proporcionar aos utentes;  

3. Proporcionar um leque variado de atividades integradas num projecto de animação 

sociocultural de modo a que os utentes possam desenvolver aspectos da sua personalidade, 

nomeadamente nos campos: social, intelectual, físico e emocional, diminuindo as situações 

de isolamento; 

4. Manter um estreito relacionamento com os familiares, instituições e comunidade em 

geral, numa perspetiva de parceria, tendo por fim a partilha de responsabilidades aos 

diferentes níveis; 

 

Para a prossecução dos objetivos compete ao SAD: 

 

1.Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e das famílias; 

2.Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

3. Assegurar aos indivíduos a satisfação das necessidades básicas do quotidiano; 

4. Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

5. Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 
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Organograma da SAD 
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Capítulo III – FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS 

 
Regras Gerais de Funcionamento: 
 

a) O SAD tem duas modalidades de funcionamento: de 2ª a 6ª feira (dias úteis); e de 

2ª a Domingo, incluindo feriados; 

b) O horário de funcionamento do SAD é estipulado de acordo com as necessidades 

dos utentes e a disponibilidade da instituição, funcionando normalmente dentro do 

horário de funcionamento geral da instituição, isto é, das 8h30 às 17h. 

c) O SAD encerra no dia 25 de Dezembro; 1 de Janeiro e Domingo de Páscoa, 

salvaguardando-se que nestes dias o apoio seja prestado pelos familiares; 

d) Só em caso de motivo de força maior, as atividades poderão interrompidas 

mediante pré-aviso ou sem pré-aviso;  

e) O horário da secretaria é das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; 

 

 Serviços Prestados: 
 

A Resposta Social de SAD presta um conjunto de serviços que permite aos utentes 

permanecerem no seu ambiente familiar e social. Todos os utentes terão um processo 

individualizado. Antes de ser prestado o serviço, será feita uma avaliação ao utente e 

elaborado um plano de intervenção. Compete à direção do CSPJ com o apoio da diretora 

técnica/coordenadora do serviço, a gestão e controlo destes serviços, perante o pessoal 

afeto aos mesmos.  

 O SAD presta, de acordo com a necessidade individual e solicitação do utente os seguintes 

serviços: 

• Alimentação, distribuição e apoio nas refeições (5 ou 7 dias por semana); com apoio ou 

não, de acordo com as necessidades de cada utente (pequeno – almoço, almoço, lanche e 

jantar (sem apoio); fornecerá dietas desde que seja apresentada através prescrição 

médica. As refeições serão programadas previamente, pela nutricionista da instituição, e 

confecionadas em conformidade com o caderno de encargos das respetivas ementas, sendo 

as respetivas ementas afixadas em local visível e só serão alteradas em casos excecionais e 

devidamente justificados.  

• Cuidados de higiene e conforto pessoal (5 ou 7 dias por semana); 

• Tratamento de roupas (5 ou 7 dias por semana); 

• Arrumação e pequenas limpezas no domicílio (5 ou 7 dias por semana); 

• Colaboração na prestação de cuidados de saúde sob supervisão de pessoal de saúde 

qualificado e conforme o plano de cuidados definidos e orientados pelo mesmo, quando a 

situação do utente o determine, conforme orientação do médico assistente (de acordo com 

as necessidades individuais) 

• Atividades de animação e recreação (Semanais); 

• Acompanhamento médico (semanal) e de enfermagem, no domicílio ou no centro, em 

situações que se justifiquem; 

• Administração de medicamentos ( 5 ou 7 dias por semana); 
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• Acompanhamento do utente ao exterior nas deslocações do mesmo de acordo com as 

necessidades individuais e sempre que for solicitado previamente; 

• Aquisição de bens e serviços sempre que solicitado; 

• Pequenas reparações e modificações no domicílio que permitam mais segurança e 

conforto ao utente (sempre que solicitado); 

• Apoio e acompanhamento em situações de emergência até que os responsáveis 

familiares cheguem e até quando se justifique; 

• Contatos com o exterior e disponibilização de informação facilitadora do acesso a 

serviços da comunidade adequados à satisfação de outras necessidades (sempre que 

necessário). 

 
 

 

Capítulo IV – INSCRIÇÕES, ADMISSÕES, MATRÍCULAS E 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

 
As inscrições são efetuadas antes da admissão e estarão abertas todo ano. Este ato 

administrativo constitui-se como a formalização do manifesto interesse veiculado pelos 

utentes (e/ou responsáveis familiares) que se enquadram no âmbito da resposta social, para 

que venham a usufruir do SAD, e que deverá ser formalizado em impresso próprio no 

Centro. Todos os dados fornecidos para este ato administrativo, por cujo mesmo não dê 

origem a inscrição, serão por direito natural dos titulares dos mesmos entrar 

automaticamente em esquecimento obrigatório por parte da instituição.  

No SAD não haverá qualquer obrigação na reserva de vaga, serão respeitadas as regras 

previstas na gestão de lista de espera. 

 
 

1. A organização do processo de admissão é da competência dos serviços 

administrativos da instituição e da equipa técnica sob orientação da Direção; 

 

2. São condições de admissão no SAD: 

a) Ser adulto ou sénior; 

b) Ter sido efectuada a inscrição em conformidade com os requisitos previstos em 

regulamento; 

c) Poderão ser admitidas todos utentes desde que, em função da natureza e do grau 

de necessidades, o SAD reúna as condições necessárias para lhe prestar o devido 

apoio. O utente ou responsável familiar deve formalizar pedido e fornecer todos os 

elementos necessários ao processo de selecção; 

 

3. As admissões serão feitas tendo como prioridade os seguintes critérios: 

 

a) Necessidade expressa pelo utente ou familiar responsável; 

b) Situações sociais e economicamente mais desfavorecidas ou desprovidas de apoio 

familiar; 

c) Situações de incapacidade temporária ou permanente do utente; 

d) Situações de hospitalização do utente ou do familiar que presta assistência ao utente; 
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e) Indivíduo impossibilitado de realizar as atividades da vida diária; 

f) Familiares de colaboradores da instituição; 

g) Residência na área de intervenção da resposta social; 

h) Situações de risco; 

i) Situações encaminhadas pelos serviços de segurança social. 
 

 

4. Listas de espera: 

 

a) Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vagas, será 

comunicado pessoalmente, por escrito ou por telefone, ao utente ou seu 

representante a posição que o utente ocupa na lista de espera; 

b) A ordenação da lista de espera respeitará os mesmos critérios indicados para 

admissão referidos no ponto anterior; 

c) Em caso de igualdade de circunstâncias será tido em conta o critério de ordem de 

chegada do pedido.  

 

5. Admissões 

 

A inscrição para a admissão deverá ser feita pessoalmente pelo utente e/ou 

responsável familiar nas instalações do CSPJ em documento próprio para o efeito. 

Salvaguardando-se o cumprimento das normas previstas e definidas na Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, para todos os processos de gestão de utentes só serão 

recolhidos os dados estritamente necessários para a finalidade a que se destinam e a 

que o titular dos dados será informado, nomeadamente: dados que identificam o utente 

e/ou responsáveis familiares necessários aos processos administrativos e de 

operacionalização dos serviços; e que são obrigatoriamente necessários a cumprimentos 

legais, e à prossecução dos objetivos do serviço de apoio domiciliário, necessários na 

admissão do utente. A estes dados só terão acesso as pessoas devidamente autorizadas 

internamente, assegurando, a instituição, todas as condições necessárias à sua proteção 

e segurança. Todos dados recolhidos estarão sempre sujeitos ao direito pelo titular dos 

dados: ao seu acesso, à sua retificação, ao seu esquecimento aquando da desvinculação 

contratual com a instituição, à portabilidade dos dados unicamente a instituições legais 

de direito, e nunca serão usados nem passados a terceiros para fins de marketing. 

Estes dados só serão mantidos durante o tempo estritamente necessário às obrigações 

legais definidas por lei, sendo que após rescisão de contrato o titular dos dados tem 

direito ao seu esquecimento. 

 

 

 No ato de admissão, o utente deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Número do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão; 

b) Número de Beneficiário ou Pensionista (NISS); 

c)    Número do Cartão de Utente (SNS); 

d) Número de Identificação Fiscal (NIF); 

e) Declaração de conhecimento e aceitação das normas e regras do SAD do CSPJ; 

f)   Documento de despesas e rendimentos fixos (última declaração de IRS); 
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g)   Prescrição médica, em situações para administrar medicamentos e dietas;  

h)  Outros documentos que se considerem necessários para a devida apreciação do seu 

pedido de admissão.  

 

7. As inscrições, que não tendo dado lugar a admissão, têm validade até o utente ou o 

familiar responsável desistirem da mesma; 

 

8.As decisões de admissão serão, sempre que necessário, comunicadas, pessoalmente, por 

telefone ou por escrito, ao utente ou responsável familiar, sendo estes obrigados a 

proceder à confirmação e efetivação da inscrição, num prazo de 5 dias após a receção da 

referida comunicação; 

 

9.Em caso de admissão o utente e/ou responsável familiar serão convocados para uma 

primeira entrevista com o/a técnico/a, onde se dará início a todo o processo de admissão 

no qual será programada a data e o processo de integração do utente no SAD; 

 

10. Na admissão será obrigatoriamente assinado um contrato de prestação de serviços 

solicitados; 

 

11. Processo Individual do utente 
 

O Processo Individual do Utente contém os seguintes elementos: 

a) Os documentos descritos no ponto 4; 

b) Relatório Social do Utente; 

c) Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre o Utente/Familiar e a Instituição. 
d) Ficha de Avaliação Diagnóstico; 

e) Programa de Acolhimento Inicial;  

f)    Plano de Atividades socioculturais; 

g)   Plano de Desenvolvimento Individual 

h) Cuidados Pessoais e de Saúde; 

i)    Outros serviços. 
 

 

12. Mensalidades 

 

O Centro Social da Paróquia de Joane é uma instituição de natureza jurídico privada, pelo 

que a frequência no SAD do CSPJ implica o pagamento, pelos utentes ou responsáveis 

familiares, de uma mensalidade de valor a fixar anualmente. O cálculo da mesma é 

efetuado, de acordo com as normas reguladoras das comparticipações familiares da 

segurança social e tendo por base Orientação Técnica /Circular nº 4 de 16 de dezembro de 

2014, mediante a seguinte fórmula de cálculo do rendimento per-capita mensal: 

 

                              RC= RAF/12-D   

                                      N 

Sendo que: 

 

RC– Rendimento per-capita mensal da anualização dos rendimentos do agregado 
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RF – Rendimento anual ilíquido do agregado familiar anual ou anualizado, a considerar: 

- Pensões; 

- Prestações sociais (exceto as atribuídas aos agregados familiares e por deficiência) 

- Prediais; 

- Capitais; 

- Outras fontes de rendimento (exceto apoios decretados para menores pelo tribunal, no 

âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida). 

D – Despesas fixas mensais (Valor da renda de casa/empréstimo e/ou despesas com 

medicação de doença crónica devidamente comprovada/despesas com transportes públicos/ 

despesas com descendentes e outros familiares em estruturas residenciais para idosos) 

 

N – Número de elementos do agregado familiar.  

Não sendo consideradas agregado familiar : pessoas que tenham entre si vinculo contratual 

e /ou pessoas que permaneçam na habitação por um período curto de tempo. 

 

 

Ao rendimento per capita está associado uma mensalidade praticada para cada resposta 

social, conforme tabela de mensalidades (Imp. 055.0/PS), que se encontra afixado em local 

visível na instituição. A esta mensalidade serão acrescidos todos os custos extras não 

incluídos na mesma. 

 

A comparticipação familiar é determinada pela aplicação de uma percentagem até 75% 

sobre o rendimento “per capita” do agregado, que corresponde à prestação de todos os 

serviços indispensáveis à satisfação de necessidades básicas, designadamente: alimentação, 

incluindo uma ou duas refeições principais, e lanche; higiene pessoal (completa e parcial 

diária); higiene habitacional (diária); tratamento de roupas (diário); transporte e 

acompanhamento (sempre que solicitado); administração de medicamentos (diária); consulta 

médica (semanal); animação sociocultural (semanal); pequenas reparações (sempre 

solicitado) e compras (semanal).  

 

Alimentação 
Higiene 

Pessoal 

Higiene 

Habitacional 

Tratamento 

de roupas 

Administração 

de 

medicamentos 

Transporte e 

acompanhamento 

Consulta 

médica 

Animação 

sócio 

cultural 

Pequenas 

reparações  

Compras 

25% 10%  5% 10% 5%  0 0 0 0 0 

 

A prestação dos outros serviços poderão implicar um acréscimo da comparticipação 

familiar, podendo atingir os 75% do rendimento “per capita” do agregado familiar. 

 

Para efeitos de comparticipação são considerados os seguintes rendimentos: 
 

• Pensões sociais (velhice, invalidez, sobrevivência) e reforma;  

• Pensões provenientes de países estrangeiros; 

• Rendimentos de prédios rústicos ou urbanos; 

• Capitais; 

• Outras fontes de rendimento. 
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No apuramento da mensalidade serão tidas em conta as seguintes deduções fixas: 
 

• Renda de casa ou valor da amortização pela aquisição de habitação própria; 

• Medicamentos, em caso de doença crónica, devidamente comprovada;  

• Para o cálculo de despesas médicas devem os utentes ou famílias apresentar 

documentos comprovativos dos últimos três meses. 

• Poderão ser acrescentados à mensalidade outros serviços, referidos no artigo 1º do 

capítulo 2, que sejam requeridos pelo utente/cliente entre eles higiene habitacional 

geral ou outros e, que sejam devidamente contratualizados entre ambas as partes. 

• O limite máximo de despesas mensais com medicação, a considerar para efeitos de 

cálculo da comparticipação é de 40% do valor da pensão social.  

Em todas as situações é necessário apresentar documento comprovativo;  

 

2. O pagamento da mensalidade é obrigatório em todos os meses de frequência, bem como 

nos casos de desistência se esta não for comunicada até ao dia 20 do mês anterior à saída; 

3. O pagamento da mensalidade deverá ser feito ao dia 8 do mês correspondente; 

4. As mensalidades poderão ser pagas diretamente na secretaria da instituição, por cheque 

à ordem de Centro Social da Paróquia de Joane, em numerário ou por transferência 

bancária, tendo para tal que ser solicitado o respetivo numero de identificação bancária 

para a mesma. Caso contrário a instituição não se responsabilizará por qualquer extravio de 

dinheiro; 

5.  Suspensão dos serviços por tempo inferior a quinze dias não afetam o pagamento 

integral da mensalidade; 

6. Suspensão dos serviços por tempo superior a quinze dias consecutivos (do mesmo mês) e 

até noventa dias (devidamente justificadas no prazo de quinze dias) dão origem a um 

desconto de 20% da mensalidade; 

7. Em qualquer dos casos referidos nas alíneas anteriores, a suspensão dos serviços deverá 

ser sempre comunicada e justificada na instituição: 

 - Situações previstas devem ser informadas antes da ausência; 

 - Situações imprevistas deverão ser comunicadas nos primeiros 3 dias; 

9. A instituição poderá reduzir o valor, dispensar ou suspender o pagamento da 

comparticipação familiar, sempre que, através de uma cuidada análise socioeconómica do 

utente se conclua pela sua especial onerosidade ou impossibilidade; 

10. Em caso de ausência de pagamento sem qualquer justificação, por um período superior a 

dois meses, a instituição poderá desligar-se de todos os compromissos em relação à 

inscrição do utente; 

11. No período de férias dos utentes não é devida a mensalidade, sendo que esta isenção de 

pagamento não pode exceder o correspondente a um mês; 

12. Para efeitos do número anterior, esclarece-se que caso não sejam gozados trinta dias 

de férias, o desconto, na mensalidade será proporcional aos dias efetivamente gozados. 

13. Não estão incluídas nas mensalidades, despesas com passeios, visitas, festas, 

espectáculos ou outras do género. 

14. Os valores das mensalidades serão atualizados, anualmente, a vigorar a partir de 

Janeiro de cada ano civil, sendo as actualizações informadas a nível interno aos utentes 

e/ou responsáveis familiares; 
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16. Qualquer montante de mensalidade entregue não será reembolsável em caso de 

desistência posterior. 

 
 

Capítulo V - DIREITOS E DEVERES 
 

 

1. Direitos do(a) utente 

 

• Ser informado sobre as normas e regulamentos que digam respeito ao SAD; 

• O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem 

como pelos seus usos e costumes; 

• A inviolabilidade da correspondência e do domicílio, não sendo, neste caso, permitido 

fazer alterações, nem eliminar bens ou outros objetos sem a sua prévia autorização e ou da 

respetiva família; 

• A custódia da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esta seja entregue 

aos serviços ou ao trabalhador responsável pela prestação de cuidados; 

• A prestação dos serviços solicitados e contratados para a cobertura das suas 

necessidades, tendo em vista manter ou melhorar a sua autonomia; 

• Acesso à ementa semanal, sempre que os serviços prestados envolvam o fornecimento 

de refeições; 

• Ser informado, atempadamente, exceto em situação de imprevisto, das alterações ao 

serviço; 

• Colaborar, quando solicitado, com o pessoal técnico no estabelecimento de estratégias 

que visem contribuir de forma positiva para o seu bem-estar geral; 

• Participar em atividades a desenvolver pelo SAD (p.e. passeios, praia, festas …); 

• Contactar a instituição sempre que o desejar, sendo que, sempre que possível deverão 

fazê-lo dentro do horário de atendimento; 

 

2. Constituem-se deveres dos utentes os seguintes: 
 

• Colaborar com a equipa do SAD na medida dos seus interesses e possibilidades, não 

exigindo a prestação de serviços para além do plano estabelecido; 

• Proporcionar as condições físicas e materiais para a correta execução dos serviços 

solicitados; 

• Satisfazer os custos da prestação, de acordo com o estabelecido; 

• Constitui-se como obrigação dos utente ou familiares responsáveis avisar previamente, 

caso não pretenda receber o serviço em determinado dia; 

• Estabelecer um contato regular com o pessoal técnico para receber e prestar 

informações sobre o serviço prestado; 

• Informar o técnico responsável pelo serviço, solicitando reserva de divulgação se assim 

o entender, de todas as informações sobre as suas condições de saúde e caraterísticas de 

comportamento que possam envolver riscos para o mesmo e/ou para os outros; 

• Proceder ao pagamento das mensalidades nas datas fixadas pela instituição e sempre 

que não seja possível solicitar à instituição um prolongamento do prazo estabelecido; 

• Facultar anualmente a declaração de rendimentos para a actualização das mensalidades; 

• Cumprir todas as normas presentes neste regulamento. 
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• Respeitar a politica de privacidade e proteção de dados da instituição e de todos os 

utentes e colaboradores, salvaguardando-se, o direito a usar publicamente dados 

pessoais (previstos na lei de proteção de dados), que única e exclusivamente seja 

titular. 

• Caso pretenda utilizar o nosso website através do processo de registo de utilizador 

e por “Nome de utilizador – palavra passe” deverá requer o mesmo na ficha de 

inscrição, sendo que, os seus dados estarão armazenados numa base dados 

específica de controlo de utilizadores. Poderá requerer a sua eliminação sempre que 

pretender, através do pedido por escrito para a morada oficial presente no 

website. A eliminação dos dados acarreta que não poderá utilizar o website em 

modo registado a partir desse momento, a não ser que solicite uma nova conta de 

utilizador; 

• Todas as informações disponibilizadas aos utilizadores do website, são para 

visualização e de uso exclusivo da instituição, não podendo ser retiradas nem 

utilizadas pelos utilizadores, sendo que caso o façam serão responsabilizados pelo 

mesmo, que constitui matéria crime; 

• Caso utilize o nosso website de forma não registada e, entre em contacto connosco 

através desses formulários, os dados pedidos nesses formulários poderão ficar 

armazenados. Poderá também requerer a sua eliminação e continuar a utilizar o 

nosso website normalmente; 

 

 

3. Deveres dos Colaboradores: 

 

a) Assegurar a qualidade dos serviços prestados; 

b) Dispor de capacidade de comunicação e fácil relacionamento, que permita adotar 

uma atitude de escuta e observação quanto às necessidades dos utentes; 

a) Ter elevado sentido de responsabilidade;  

b) Frequentar ações de formação necessárias e adequadas à realização das funções 

que desempenha no conjunto de serviços prestados, de forma assegurar a qualidade 

dos mesmos; 

c) Conhecer o conteúdo do presente Regulamento Interno; 

d) Cumprir os princípios étnicos e deontológicos no exercício da sua função; 

e) Guardar sigilo profissional; 

f) Informar o técnico responsável de todas as alterações às condições/necessidades 

na prestação dos serviços aos utentes. 

g) Respeitar e cumprir toda a política de privacidade, segurança e proteção de dados 

do utentes e responsáveis familiares, para os quais estejam internamente 

autorizados a consulta /ou utilização nas atividades decorrentes da ação educativa 

que o justificam. 

 

3.1 Direitos dos Colaboradores 

 

a) Ter acesso a formação adequada; 

b) Ser-lhe disponibilizado o material e equipamento necessário à prossecução do seu 

trabalho; 
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c) Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, os 

funcionários do SAD gozam do direito de serem tratados com educação, lealdade e 

urbanidade por parte dos utentes e suas famílias. 

 

 

4. Deveres da instituição: 

 

A instituição dentro das competências que lhe são atribuídas obriga-se para com o utente: 

 

a) A prestar os serviços constantes do respetivo regulamento interno, adaptando a 

prestação dos mesmos ao estritamente solicitado pelo utente ou seu familiar tendo em 

conta as necessidades do primeiro e do acordo estipulado no contrato de prestação de 

serviços; 

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

de profissionais com formação e qualificação adequada; 

c) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades dos (as) 

utentes;  

d) Garantir ao (à) utente a sua individualidade e privacidade; 

e) A guardar sigilo dos dados constantes no processo do utente; 

f) Garantir a segurança e proteção de dados constantes na lei, na gestão de todos os 

processos inerentes aos serviços prestados, nomeadamente administrativos e operacionais; 

g) A manter a custódia da chave do domicílio do utente em local seguro, sempre que esta 

seja entregue à instituição ou ao trabalhador(a) responsável pela prestação de cuidados. 

h) Cabe ao técnico responsável elaborar o plano de cuidados individualizados a prestar a 

cada utente, de acordo com a avaliação da situação, ouvindo o utente e respetiva família e 

mediante as necessidades expressas. 

i) Reservando-se à instituição o direito de recusar a prestação de serviços de apoio 

domiciliário, quando se concluir a inadequação dos serviços solicitados à situação em 

presença.  

j) Avisar previamente o utente por escrito e fundamentado, num prazo mínimo de 30 dias 

da intenção de rescindir contrato com o utente; 

k) Dispor de um livro de reclamações 

 

5. Direitos da instituição: 

 

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

o direito: 

 

a) A lealdade e respeito por parte dos (as) utentes/clientes; 

b) Exigir o cumprimento do presente regulamento; 

c) Receber os pagamentos das comparticipações mensais; 

d) Rescindir contrato com o utente, sempre que se verifique o não cumprimento deste 

regulamento interno. 

e) Prestar os serviços constantes no contrato anual de prestação de serviços; 

f) Garantir a qualidade dos serviços prestados; 

g) Desenvolver as atividades necessárias e adequadas de forma a contribuir para o 

bem-estar dos (as) utentes; 
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Capítulo VI - REGISTO BIOGRÁFICO 

 
1. Para acompanhar o desenvolvimento da utente a equipa técnica organizará um processo 

individual que contenha os elementos necessários relativos ao utente; 

2. As auxiliares de ação direta dispõem de uma ficha de registo de serviços prestados 

diariamente; 

3. De modo a promover e facilitar a articulação entre o utente/família e o serviço, os 

técnicos do SAD estarão disponíveis para atender o(a) utente e/ou o responsável familiar 

todos os dias das 16h às 17h ou em outro horário a definir por ambas as partes. 

 

 

 

Capítulo VIII – ROUPA E OBJECTOS PESSOAIS 
 

 

1. O SAD presta a todos os utentes que o solicitem o serviço de lavandaria; 

2. A roupa dos utentes deve estar devidamente identificada com o nome sendo a 

identificação da mesma da responsabilidade do utente, excepto os casos de impossibilidade 

de realização dessa tarefa e ficará então à responsabilidade do auxiliar de ação direta ao 

serviço; 

3. O SAD não se responsabiliza por trocas de roupas ou outros artigos que não estejam 

devidamente identificados, excepto nos casos em que a responsabilidade da identificação é 

das auxiliares de serviço; 

4. As roupas e/ou materiais que eventualmente sejam levadas, por engano, para casa dos 

utentes, deverão ser devolvidos, impreterivelmente, no dia seguinte; 

5. O serviço de tratamento de roupas só inclui as roupas do utente contratualizado. 

 

 

Capítulo IX - ALIMENTAÇÃO 
 

1. A alimentação dos utentes é da responsabilidade do SAD, exceto no que se refere ao 

fornecimento de alimentos específicos; nos casos em que os utentes consumam produtos 

diferentes dos que normalmente são adquiridos pelo SAD, o seu fornecimento será das 

responsabilidade dos utentes e/ou responsáveis familiares; 

2. Serão servidas refeições de acordo com as necessidades de cada utente; 

3. As refeições serão programadas previamente e confecionadas em conformidade com as 

exigências alimentares dos utentes, por avaliação de um/a nutricionista, sendo as 

respetivas ementas afixadas em local visível e ou fornecidas quando solicitadas, que só 

serão alteradas em casos excecionais devidamente justificados por motivos de força maior, 

dentro do previsto no caderno de encargos das refeições; 

4. Constitui-se como obrigação dos utentes ou seus representantes, avisar previamente até 

caso a não pretenda receber o almoço em determinado dia. 
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5. São diariamente servidas duas refeições: almoço e lanche; sendo o almoço reforçado com 

sopa para o jantar. À exceção de qualquer situação pontual, as dietas só poderão ser 

fornecidas mediante prescrição médica e solicitadas com a devida antecedência; ter-se-á 

em consideração as situações devidamente justificadas; 

6. Todos os alimentos são fornecidos na quantidade necessária, devidamente avaliada pelo 

nutricionista e leva os condimentos necessários, excepto as saladas, em que o seu tempero 

é da responsabilidade dos utentes; 

7. Só são servidas refeições aos utentes contratualizados e de acordo com as suas 

necessidades 

 

Capítulo X – HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA 

 
1. Dos utentes: 

 

a)  O SAD toma todas as precauções para garantir rigorosos padrões de higiene e sanidade 

ambiental;  

b) É dever dos utentes ou representantes comunicar qualquer alteração clínica que possa 

colocar em risco a saúde dos colaboradores; 

c) A ocultação de informação (devidamente comprovada) referente ao ponto anterior 

poderá dar origem à anulação do contrato por incumprimento das normas; 

d) A aquisição dos produtos para a higiene pessoal dos utentes é da responsabilidade dos 

mesmos; 

e) A higiene pessoal dos utentes pode ser total e/ou parcial, de acordo com o solicitado no 

serviço, sendo a total efetuada de manhã e a parcial de tarde; salvo casos imprevistos de 

necessidade extrema, em que a total se faz também de tarde; 

f) Os utentes semi-dependentes, que não possuam condições para a realização da higiene 

pessoal em suas casas, poderão realizar a higiene total nas instalações do SAD; 

g) Os utentes e ou responsáveis familiares devem estar atentos ou recetivos às alterações 

nas necessidades dos utentes e reformularem os pedidos no serviços, para que o serviço 

possa responder efetivamente às necessidades do utentes; 

h) A aquisição dos produtos e materiais para a higiene são da responsabilidade dos utentes; 

 

2. Das instalações: 

 

a) A desinfestação das instalações do SAD é feita anualmente e sempre que for verificada 

essa necessidade; 

b) No espaço interior da cozinha, só poderão circular pessoas autorizados com proteção de 

cabelo, roupa e calçado que se encontra à entrada; as funcionárias poderão usar calçado 

próprio no interior; 

c) Todas as áreas afectas ao serviço deverão apresentar perfeito estado de limpeza de 

acordo com o respetivo plano de limpeza e desinfecção; 

d) Os cestos estão identificados com o nome do utente e é feita diariamente limpeza e 

desinfeção dos mesmos; 

e) O mau uso ou tratamento dos utensílios de transporte da alimentação, que leve ao seu 

deterioração ou estrago, será responsabilizado o utente na restituição dos mesmos; 
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f) Todos os cestos e os utensílios de transporte de alimentos devem ser devolvidos 

diariamente e estar no local combinado previamente, sob pena de no dia seguinte não lhe 

ser facultado o serviço; 

 

 

3. Dos transportes: 

 

a) Os transportes afetos aos serviços de apoio domiciliário cumprem a legislação em vigor e 

as normas de HACCP; 

b) Todas as carrinhas deverão apresentar-se em perfeito estado de limpeza e desinfeção 

de acordo com o respectivo plano de limpeza e desinfeção; 

c) O transporte de roupas deverá cumprir regras rígidas de higiene e segurança; 

d) O transporte para atividades extra do serviço de apoio domiciliário (consultas, 

acompanhamento…), não constitui obrigação do SAD, sendo que sempre que possível se 

procurará responder às necessidades dos utentes neste âmbito, e restritamente à área 

geográfica de intervenção do SAD, isto é, em Joane. Poderão no entanto, os utentes, 

recorrer ao serviço de SAD para que lhes sejam realizadas as diligências necessárias, para 

a resolução das diferentes necessidades de transporte dos utentes, nomeadamente a 

contratualização dos mesmos, sendo o seu pagamento da responsabilidade dos utentes. 

 

4. Das habitações dos utentes 

 

a) O bom estado de conservação das habitações é da responsabilidade dos utentes 

e/ou seus responsáveis, devendo estes responder de forma adequada às 

solicitações do técnico responsável relativamente a todos os aspetos relacionados 

com o estado de higiene, conservação e segurança das mesmos e dos colaboradores 

que prestam o serviço;  

b) As habitações devem estar devidamente apetrechadas com os equipamentos e 

condições necessárias à prestação dos serviços básicos ao utente, nomeadamente 

nos casos de utentes semi dependentes ou completamente dependentes; 

c) O serviço de SAD poderá colaborar com o utente na reparação de pequenas avarias 

quando estas forem do âmbito do serviço e da sua capacidade; 

d) A higiene habitacional inclui limpeza apenas aos espaços de uso diário do utente;  

e) A aquisição dos produtos e materiais para a limpeza são da responsabilidade dos 

utentes; 

 

 

5. Serviços de saúde 

 

a) O SAD faculta semanalmente na instituição, a todos os utentes, consulta de 

medicina geral, contudo, os utentes deverão usufruir deste serviço em situação de 

necessidade expressa; 

b) O serviço de consulta médica poderá, em casos de necessidade devidamente 

avaliada, deslocar-se a casa do utente, quando este não se encontre em condições 

físicas para o fazer na instituição; 
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c) Quando necessário e solicitado o levantamento de receitas médicas poderá ser 

realizado pelos colaboradores do SAD, sendo o seu pagamento da responsabilidade 

dos utentes; 

d) O acompanhamento do SAD aos utentes a consultas, exames ou outras situações 

congéneres, far-se-á quando o utente não tenha acompanhamento familiar e este o 

solicite com a antecedência necessária para a organização do mesmo; 

e) As despesas decorrentes do acompanhamento, nomeadamente transporte e 

honorários médicos são da responsabilidade do utente; 

 

 

 

6. Situações de Emergência 

 

Para uma mais fácil actuação em situações de emergência existem árvores de diagnóstico 

no manual de cuidados básicos que orientam a atuação dos (as) colaboradores (as).  

Os procedimentos da SAD, de uma forma geral, são os seguintes: 

 
 

• Situação ligeiras (feridas ligeiras, febre moderada, queimaduras superficiais, eritema 

da pele, utentes que não se alimentam bem, dejecção mole) as auxiliares de ação direta 

prestam os primeiros cuidados, se for o caso, informam a família e/ou acompanham a 

evolução das situações; 

•  Situação mais ou menos grave (febre alta, vómitos, diarreia, sangue nas urinas ou 

fezes) será comunicado por telefone imediatamente ao responsável/familiar mais próximo 

do utente, para agirem de acordo com a situação; 

• Situação grave (queda, sinais de AVC ou outra situação análoga), os utentes serão 

encaminhadas para o hospital mais próximo devidamente acompanhadas pela coordenadora 

do serviço, diretora técnica ou por um auxiliar de ação direta, sendo este fato comunicado 

ao responsável/familiar do utente, logo que tal comunicação seja possível efectuar-se pelos 

meios adequados. 

 

Contatos de emergência do SAD: 

• 252991477 - Centro 

• 967020585 – Sr. Cardoso (secretário da direção) 

• 918196635 – Drª Natália Ribeiro (Diretora técnica) 

 

 

7. Medicação 

 

Os medicamentos são uma parte integrante da vida de muitos dos utentes do SAD, 

permitindo-lhes manter sob controlo as doenças de que padecem, ajudando-lhes a viver 

melhor, sem dores ou desconforto. No entanto, por vezes a quantidade de medicamentos 

que um utente toma é tão elevada que requer uma organização e administração com 

cuidados redobrados. Pelo que a administração de medicação pelo SAD seguirá as seguintes 

regras: 
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a) A administração de qualquer medicação aos utentes, só é feita mediante guia de 

tratamento e só no caso de o utente estar incapacitado para o fazer e a família não o puder 

fazer também não o puder assistir; 

b) Qualquer alteração à medicação só é feita mediante instrução médica; 

c) O utente deve fornecer ao SAD uma caixa porta-comprimidos para uma fácil gestão da 

medicação diária; 

d) O SAD só será responsável pelas tomas de medicação dentro do horário de 

funcionamento do serviço, devendo os responsáveis familiares, quando for caso disso, fazer 

a gestão das tomas fora desse horário de serviço; quando o utente não tem qualquer 

retaguarda familiar o SAD procurará fazê-lo dentro das capacidades do serviço e dos 

utentes ou recorrendo a ajuda de alguém responsável; 

e) Os medicamentos não devem ser retirados das cápsulas envolventes até ao momento da 

toma; 

f) Os colaboradores do SAD só poderão levantar medicamentos na farmácia com receita 

médica, sendo o seu pagamento da responsabilidade do utente; 

g) Os medicamentos a administrar aos utentes devem trazer sempre o folheto informativo; 

h) Quando o utente toma medicamentos por tempo prolongado, deve consultar o médico 

para avaliação da continuidade e quantidade necessária; 

 
8. Segurança 

 
• O SAD cumpre as normas legais de higiene, saúde e segurança no trabalho e implementa 

os princípios do HACCP. 

• Possui equipamentos técnicos com certificação específica de segurança; 

• Todos os colaboradores têm seguro de acidentes de trabalho; 

• Existe seguro multiriscos do edifício; 

 

 

 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
1. A SAD não se responsabiliza por valores (ouro, dinheiro…) ou outros objectos que os 

utentes tenham em seu poder em que os mesmos não tenham sido entregues à 

responsabilidade do pessoal técnico ou auxiliar do SAD; 
 

2. As eventuais reclamações ou sugestões, quanto ao funcionamento do SAD ou quanto aos 

atos praticados pelo pessoal técnico e auxiliar, deverão ser apresentados à diretora 

técnica que resolverá os casos que se enquadrem no âmbito das suas competências, ou os 

apresentará à direção, se excederem a sua competência ou se, pela sua gravidade, for 

entendido ser esse o procedimento adequado à situação em causa; as reclamações podem, 

ainda, ser feitas no respetivo livro de reclamações. 

 

3. A instituição fica na incumbência de alertar as entidades responsáveis sempre que seja 

detetada uma situação de negligência ou maus-tratos aos utentes. 
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4. Nos termos da legislação em vigor, o(a) Director(a) Técnico(a) da instituição deverá 

informar o(a) utente ou o/a responsável familiar sobre quaisquer alterações ao presente 

regulamento com a antecedência mínima de trinta dias relativamente à data de entrada em 

vigor; 

 

5. Os casos omissos e/ou duvidosos serão devidamente analisados e decididos pela direção. 

 

 

 

O Presente regulamento será objeto de alteração ou revogação sempre que normas 

superiores o exijam ou interesses internos do SAD o justifiquem; 

 

Será entregue uma cópia deste documento ao utente ou ao responsável familiar e anexada 

ao processo do utente a declaração assinada em como tomaram conhecimento e aceitaram 

as normas e regras do SAD. 

 

 
Aprovado em 10 de Maio de 2018 

 

 

 

 

                                                     Pel’ A Direção



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

  

 

 DECLARAÇÃO 
 

 
Eu,___________________________________________utente/respon

sável familiar (riscar o que não interessa), do/a utente 

______________________________________, declaro que tomei 

conhecimento e aceito todas as condições presentes no Regulamento 

Interno da SAD do Centro Social da Paróquia de Joane para o ano em vigor. 

Mais declaro que me comprometo a cumprir com as normas vigentes no 

mesmo. 

 

Joane, _____ de ____________________ de __________ 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura do utente ou responsável familiar) 


