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REGULAMENTO INTERNO 
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS 

 

Lar Paroquial Amélia Madaíl 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Norma I 

Âmbito de Aplicação 

O Lar Paroquial Amélia Madaíl, adiante designado ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos, é uma 

valência de apoio a idosos, integrada no Centro Comunitário da Paróquia de S. Pedro de Aradas, 

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada no Livro nº 3 das Fundações de Solidariedade 

Social, sob o nº 34/86 a folhas 60 verso, em 05/03/86, com sede no lugar de Verdemilho, freguesia de 

Aradas, concelho de Aveiro. Desenvolve a sua atividade em instalações próprias, sedeadas na Rua Padre 

Daniel Correia Rama, nº 47, em Verdemilho, tem acordo de cooperação celebrado com a Segurança 

Social em 25.11.2013 e rege-se pelas seguintes normas: 

 

Norma II 

Legislação aplicável 

O presente Regulamento baseia-se nos princípios legislativos em vigor, nomeadamente a Portaria 

67/2012, de 21/03 e demais disposições complementares. 

 

Norma III 

Objetivos do regulamento 

O presente Regulamento Interno visa: 

1.- Promover o respeito pelos direitos quer da Instituição quer dos residentes e demais interessados; 

2.- Fazer a articulação com os diversos serviços da comunidade; 

3.- Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento no que concerne à valência 

Estrutura Residencial para Idosos. 
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CAPÍTULO II 

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Norma IV 

Definição 

1.- A Estrutura Residencial para Idosos é uma residência coletiva que desenvolve atividades de apoio 

social a pessoas idosas e pessoas em situação de dependência desinseridas do seu meio familiar e/ou 

social, expressando livremente a sua vontade em serem admitidas.  

2.- Em caso de incapacidade na livre expressão dessa vontade, o pedido de admissão poderá ser 

formulado por um familiar ou representante legal que assuma a responsabilidade pelo internamento.  

 

 

Norma V 

Objetivos da resposta social 

1.- São objetivos da Estrutura Residencial de Idosos: 

a).- Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas 

b).- Potencializar a integração social e estimular o espírito de solidariedade e de entreajuda dos residentes 

entre si, seus agregados familiares e membros da comunidade; 

c).- Contribuir para o envelhecimento ativo dos idosos, através de atividades de lazer e ocupação de 

tempos livres que estimulem e promovam a sua saúde física, psíquica e social, tornando-os pessoas úteis e 

ativas na sociedade e estimulando sentimentos de autoestima e segurança; 

d).- Criar condições que permitam preservar a sociabilidade e incentivar a relação inter-familiar e inter-

geracional, assegurando a continuidade dos contactos afetivos com os familiares, vizinhos e amigos; 

e).- Oferecer aos residentes um espaço de vida socialmente organizada e adaptada às suas idades, para 

que possam viver segundo a sua personalidade e relação social, respeitando tanto quanto possível a sua 

independência, individualidade e privacidade. 

 

Norma VI 

Destinatários 

1.- A estrutura residencial destina -se à habitação de pessoas com 65 ou mais anos, residentes no concelho 

de Aveiro, que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem 

permanecer na sua residência. 

2.- A estrutura residencial pode, também, destinar-se a pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em 

situações de exceção devidamente justificadas. 

3.- A estrutura residencial destina-se, ainda, a proporcionar alojamento em situações pontuais, decorrentes 

da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador. 
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Norma VII 

Capacidade 

 

A capacidade da valência é de 36 residentes, conforme o disposto na Cláusula V do Acordo de 

cooperação celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro. 

 

Norma VIII 

Serviços 

A estrutura residencial presta um conjunto de atividades e serviços, designadamente: 

1.- Alojamento em quarto individual, de casal ou duplo 

2.- Alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitando as prescrições médicas; 

3.- Cuidados de higiene pessoal e imagem  

4.- Tratamento de roupa 

5.- Higiene dos espaços; 

6.- Cuidados de enfermagem, bem como o acesso a cuidados de saúde; 

7.- Administração de fármacos, quando prescritos; 

8.- Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

9.- Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que visem contribuir para 

um clima de relacionamento saudável entre os residentes e para a estimulação e manutenção das suas 

capacidades físicas e psíquicas; 

10.- Assistência Religiosa. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ADMISSÃO 

 

Norma IX 

Candidatura 

A candidatura é efetuada através do preenchimento de uma ficha fornecida pela Instituição e mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

1.- Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

2.- Cartão de Identificação da Segurança Social; 

3.- Cartão de Identificação Fiscal;  

4.- Declaração médica comprovativa de que o idoso não sofre de doença impeditiva.  
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Norma X 

Critérios de admissão 

São critérios de priorização na seleção das candidaturas para admissão: 

a) Manifestação de vontade do próprio de vir a residir no Lar (5%); 

   b) Estar o idoso e/ou família em situação socioeconómica desfavorecida (15%); 

  c) Ser idoso em situação de isolamento social ou geográfico (15%); 

   d) Desajustamento ou conflito familiar grave (15%); 

 e) Elementos de referência a frequentar a instituição (10%); 

 f) Cliente de outra resposta social da Estrutura Residencial (10%); 

g) Contributo pessoal e ativo para o funcionamento e melhoria contínua da Estrutura Residencial 

(elementos dos órgãos de gestão, fundadores e outros voluntários) (15%);  

h) Situações especiais (15%) 

1) Candidatos que sofram de doenças crónicas. 

2) Candidatos em situação de grave dependência.  

As situações especiais serão analisadas caso a caso pelo corpo técnico da valência do Lar, que, por sua 

vez, as apresentará à Direção do Centro Comunitário da Paróquia de S. Pedro de Aradas. 

A admissão será prioritária sempre que seja avaliada a situação e se conclua estar em risco de acelerar ou 

degradar o processo de envelhecimento. 

i) Em caso de empate, terá prioridade de admissão o idoso que seja sócio efetivo da Liga de Amigos do 

Centro Comunitário da Paróquia de S. Pedro de Aradas e/ou que tenha a inscrição válida mais antiga. 

Nota.- As vagas reservadas à Segurança Social, bem como as referidas no nº 3 da Norma VI não seguem 

os critérios definidos neste regulamento  

 

Norma XI 

Documentação para admissão 

1.- Os elementos constantes da ficha de inscrição preenchida nos termos da Norma IX transitarão para a 

ficha de admissão, que será completada com novos elementos fornecidos através da entrevista feita ao 

candidato a residente pelo(a) Diretor(a) Técnico(a) da Instituição. 

2.- Em vista a uma correta admissão, o candidato ou o seu representante, terá de apresentar, no prazo 

máximo de 15 dias, os documentos a seguir elencados, devidamente atualizados, que farão parte 

integrante do seu processo:  

  a) Fotocópia do Cartão de Utente – Serviço Nacional de Saúde; 

 b) Documento comprovativo dos montantes de pensões e/ou outros rendimentos;  

  c) Declaração de IRS (se entregue nas autoridades fiscais) do ano anterior e respetiva liquidação 

e, ainda, quando ocorrerem alterações de rendimentos; 
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d) Declaração médica comprovativa da situação de saúde do candidato, com um resumo da sua 

história clínica, indicação da tabela terapêutica e referência expressa de que nada impede a sua 

integração em ERPI. 

3.- Do não cumprimento das normas indicadas, nos prazos estabelecidos, resultará o arquivamento do 

processo, decisão que será dada a conhecer ao potencial candidato. 

 

 

Norma XII 

Processo de admissão 

1.- A decisão de admissão dos residentes é da competência da Direção do Centro Comunitário da 

Paróquia de S. Pedro de Aradas, mediante parecer favorável do(a) Diretor(a) Técnico(a) proferido após a 

entrevista. 

2.- A admissão tem caráter experimental, por um período de 30 dias, como forma de testar a capacidade 

do idoso no seu processo de adaptação ao seu novo Lar. Findo este, e se nenhuma das partes se tiver 

pronunciado em contrário, a admissão passará a definitiva. 

3.- Em situações urgentes, a admissão será a título provisório, com o parecer do(a) Diretor(a) Técnico(a), 

devendo, comunicar o facto ao membro da Direção do Centro Comunitário designado para superintender 

na valência ERPI, e que poderá decidir, desde logo, a justificação ou não da urgência. 

4.- A admissão provisória está sujeita a confirmação posterior por parte da Direção do Centro 

Comunitário, devendo o(a) Diretor(a), para esse efeito, elaborar um relatório justificativo da urgência da 

admissão provisória levada a cabo. Confirmada a admissão, o processo passará a ter o mesmo tratamento 

de uma admissão normal. 

5.- A admissão é formalizada através de um contrato de prestação de serviços, escrito, com o residente e o 

representante legal (fiador), onde devem estar definidos os termos e condições dos mesmos, 

designadamente:  

a) direitos e deveres de ambas as partes;  

b) data de início e fim do período do contrato;  

c) condições de suspensão e/ou rescisão da prestação de serviços; 

d) serviços  e atividades a prestar; 

e) preços correspondentes e modalidade de pagamento.  

 

 

Norma XIII 

Contrato de Prestação de Serviços 

O contrato de prestação de serviços é elaborado em triplicado e assinado por todas as partes e define os 

termos e condições relativas à prestação de serviço e conforme disposto no nº 5 da Norma XII.  
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1. Verificando-se a existência de vários significativos, um dos mesmos será definido, mediante mútuo 

acordo (entre todos os significativos), como o significativo de referência do Centro Comunitário.  

3.- O presente Regulamento Interno integra e é anexado ao Contrato de Prestação de Serviços, ato que 

pressupõe o conhecimento e aceitação, por parte do residente e significativo(s), das presentes regras de 

funcionamento.  

4.- Poderão ser efetuadas alterações ao Contrato de Prestação de Serviços, mediante elaboração de uma 

adenda ao contrato existente, sujeita à aprovação de todos os outorgantes.  

5.- O Contrato de Prestação de Serviços pode ser suspenso e/ou rescindido nas seguintes situações: 

5.1.- Com justa causa, por um dos outorgantes, sempre que ocorrerem circunstâncias que, pela 

sua natureza, inviabilizem a subsistência do mesmo, designadamente, em caso de incumprimento 

de qualquer obrigação consignada no presente Regulamento Interno ou no processo contratual 

vigente, se após interpelação para corrigir o incumprimento, o mesmo não se verificar no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data da mesma;  

5.2.- Sempre que se verifique a inadequação dos serviços às necessidades, a insatisfação ou a 

inadaptação do residente e/ou significativo(s) ao funcionamento da Resposta Social de Estrutura 

Residencial Para Idosos, o Centro Comunitário procede a uma avaliação da situação com o 

residente e/ou significativo(s) e procura ultrapassar as dificuldades evidenciadas. Consoante o 

resultado dessa avaliação, e dependendo do grau de incompatibilidade entre as diferentes partes, o 

Centro Comunitário, mediante deliberação da Direção, procede à suspensão (nos casos de 

situações menos gravosas) ou rescisão do Contrato de Prestação de Serviços (caso a situação se 

mantenha ou o seu grau de gravidade o justifique), comunicada por carta registada, com aviso de 

receção. 

5.3.- O residente e/ou significativo(s) poderá proceder à rescisão sempre que considere que o 

processo contratual vigente não satisfaz as suas necessidades, ou por motivos decorrentes de 

alterações pessoais e/ou contextuais, como a mudança de residência. Esta só será válida 30 

(trinta) dias após comunicação escrita à Direção da Instituição, com a devida explanação do(s) 

motivo(s).  

5.4.- Caducidade (p.ex. morte do residente, ausência injustificada superior a 30 (trinta) dias, 

transferência de Resposta Social). 

5.5.- No caso da não manutenção do contrato de prestação de serviços durante o período 

experimental previsto no nº2 da Norma XI, o utente não tem direito ao reembolso das 

mensalidades já pagas. 
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Norma XIV 

Acolhimento  

 

O acolhimento do residente é feito pelo(a) Diretor(a) Técnico(a) ou representante, que o apresentará aos 

restantes residentes, o acompanhará na visita às instalações e lhe indicará os respetivos aposentos. 

 

Norma XV  

Processo Individual 

1.- O(A) Diretor(a) Técnico(a) deverá organizar um processo individual e confidencial do utente para 

melhor conhecimento dos aspetos físico, psicológico e social do mesmo e da sua evolução na Estrutura 

Residencial. Dele farão parte a ficha de inscrição, a ficha de admissão, fotocópias de todos os documentos 

de identificação, ficha de avaliação diagnóstica, declaração médica comprovativa de que a pessoa idosa 

não sofre de doença impeditiva de frequência, outros documentos médicos e informações de saúde 

consideradas necessárias ao acompanhamento do residente e o contrato de prestação de serviços. 

Nesta documentação deverá estar explícito:  

a) Identificação do residente; 

b) Data de admissão e data de entrada; 

c) Identificação do médico assistente; 

d) Identificação e contacto do representante legal e dos familiares; 

e) Identificação da situação social; 

f) Processo de saúde, que possa ser consultado de forma autónoma; 

g) Plano individual de cuidados (PIC), o qual deve conter as atividades a desenvolver, o registo dos 

serviços prestados e a identificação dos responsáveis pela elaboração, avaliação e revisão do PIC; 

h) Registo dos períodos de ausência, bem como de ocorrências de situações anómalas; 

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

2.- O processo individual deve estar atualizado e é de acesso restrito nos termos da legislação aplicável. 

 

Norma XVI 

Lista de espera 

1.- Caso não seja possível a admissão imediata por inexistência de vagas, será comunicado o facto ao 

candidato no ato de apresentação da candidatura e ainda se existe ou não Lista de espera.  

2.- No caso de existir lista de espera, e após a atribuição da pontuação por aplicação dos critérios de 

priorização, será feita a comunicação do lugar que ocupa, no prazo de oito dias.  

3.- Em situação de empate cumpre-se o disposto na i) na norma X. 

4.- A Lista de Espera é atualizada semestralmente, contactando-se todos os candidatos inscritos ou os seus 

significativo(s) para confirmar o seu interesse em permanecer nesta. São retirados aqueles que já não 
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estejam interessados em continuar a integrá-la, os que tenham falecido ou os que já tenham sido acolhidos 

noutras respostas sociais, procedendo-se ao devido registo do(s) motivo(s). 

5.- Verificando-se a existência de uma vaga, após a atualização e análise da Lista de Espera, procede-se à 

seleção do candidato de maior pontuação, que será informado para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, 

proceder à formalização da admissão.  

 

CAPÍTULO IV 

RECURSOS HUMANOS 

Norma XVII 

Pessoal afeto à valência Lar 

a) Diretor(a) Técnico(a), com afetação simultânea a outras valências; 

b) Enfermeira, com afetação simultânea a outras valências; 

c) Gerontóloga, com afetação simultânea a outras valências; 

d) Animador(a) Sociocultural, com afetação simultânea a outras valências; 

e) Médico (em part-time); 

f) Pessoal administrativo; 

g) Motorista, com afetação simultânea a outras valências e a outros serviços; 

h) Ajudantes de Ação Direta; 

i) Cozinheira e Ajudantes; 

j) Responsável pela lavandaria;  

l) Pessoal auxiliar; 

m) Restante pessoal entendido pelo(a) Diretor(a) Técnico(a) como necessário para o bom funcionamento 

da valência Estrutura Residencial para Idosos. 

 

Norma XVIII 

Direção e Coordenação 

1.- A Direção Técnica da Estrutura Residencial é da competência do(a) Diretor(a) Técnico(a) do Lar 

Paroquial Amélia Madaíl, que terá formação na área das Ciências Sociais e Humanas. As suas funções 

são as seguintes: 

A) – No âmbito da gestão: 

a) Dirigir o funcionamento da valência, coordenando o pessoal e supervisionando a interação com o 

restante pessoal afeto a outras valências; 

b) Providenciar junto da Dietista a fim de que a alimentação seja idealizada, confecionada e servida 

nas melhores condições; 

c) Solicitar aos serviços competentes, nomeadamente à Segurança Social, informação/esclarecimentos 

de natureza técnica, inerentes ao funcionamento, tendo em vista a sua melhoria; 
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d) Elaborar, executar e avaliar os planos de prestação de serviços; 

e) Promover reuniões de trabalho com os residentes e com o pessoal, dispensando especial atenção à 

questão do relacionamento interpessoal; 

f) Auscultar o pessoal no que respeita à sua formação e propor e /ou promover ações de formação de 

acordo com as necessidades e interesses manifestados; 

g) Participar nas reuniões de Direção, após solicitação prévia; 

h) Propor a admissão de pessoal sempre que tal favoreça o bom funcionamento do serviço; 

i) Propor a contratação eventual de pessoal em caso de ausências prolongadas de trabalhadores 

efetivos; 

j) Sugerir a aquisição de equipamentos necessários ao bom funcionamento dos serviços; 

k) Colaborar na definição de critérios justos e objetivos para a avaliação periódica da prestação dos 

trabalhadores; 

l) Fornecer aos serviços administrativos, antes do dia da admissão, os elementos necessários para 

processamento da comparticipação familiar; 

m) Garantir o estudo da situação do residente e a alteração/ajuste do respetivo plano de cuidados; 

n) Zelar pela aplicação do Regulamento Interno e propor as alterações que entenda necessárias. 

B) No âmbito do Serviço Social: 

a) Estudar a situação socioeconómica e familiar dos candidatos à admissão;  

b) Emitir o relatório e parecer nos processos de admissão aquando do surgimento de vaga; 

c) Estudar e calcular a comparticipação do residente, de acordo com as normas orientadoras das 

comparticipações familiares; 

d) Organizar e manter atualizado o processo individual de cada residente, fazendo parte do mesmo, 

para além dos elementos já anteriormente referidos, toda a informação de caráter confidencial; 

e) Fomentar e reforçar as relações entre os residentes, os familiares, os amigos e a comunidade em 

geral; 

f) Tomar conhecimento da saída dos residentes. 

 

Norma XIX 

Funções específicas 

1.- Funções do(a) Enfermeiro(a): 

a) Gerir e controlar a medicação dos residentes; 

b) Realizar e/ou supervisionar clisteres; 

c) Fazer e/ou orientar, com regularidade, o controlo da Tensão Arterial e das Glicémias dos residentes; 

d) Manter atualizados, nas fichas de registo próprias para o efeito, os dias das consultas e exames dos 

residentes; 

e) Efetuar cuidados de enfermagem aos residentes, nomeadamente, pensos, fricções, injeções, massagem 

e outros que se enquadrem nas competências da enfermagem; 
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f) Orientar e formar o(a)s Ajudantes de Ação Direta no que concerne aos procedimentos de atuação com 

os residentes dependentes, nomeadamente no que respeita ao seu posicionamento, mobilização e 

prevenção de úlceras de pressão; 

g) Elaborar procedimentos de atuação no que se refere à promoção da autonomia e prevenção da 

dependência. 

 

2.- Funções do(a) Gerontólogo(a):  

a) Conhecer os processos normais de envelhecimento, detetando atempadamente desvios de caráter 

patológico, fazendo uma avaliação multidimensional do residente; 

b) Avaliar problemas de envelhecimento, qualidade de vida e bem-estar nos residentes;  

c) Intervir na comunidade, junto dos residentes e prestadores de cuidados (formais e informais); 

d) Implementar programas de prevenção e promoção dos processos de desenvolvimento, prevenção e 

promoção de saúde e bem-estar no residente;  

e) Saber acompanhar e/ou encaminhar os idosos em situações agudas, reabilitação e morte; 

f) Trabalhar de forma efetiva numa perspetiva interdisciplinar e colaborar na gestão dos serviços em que 

venha a ser integrado; 

g) Prestar formação a cuidadores formais e informais; 

h) Conhecer, manusear e aconselhar tecnologias de apoio para a população idosa; 

i) Desenvolver e monitorizar um plano de intervenção pessoal e familiar;  

j) Gerir e recolher dados relacionados com a gestão da intervenção. 

 

3.- Funções do(a) Animador(a) sociocultural: 

a) Elaborar, em dezembro do ano anterior, o plano anual de atividades com a participação de outros 

técnicos e dos próprios residentes, tentando a conjugação de esforços com as outras valências da 

Instituição; 

b) Incentivar a organização de atividades abertas à comunidade, fomentando o intercâmbio de 

Instituições, sobretudo a nível do concelho, sob orientação do(a) Diretor(a) Técnico(a); 

c) Desenvolver atividades cujo objetivo seja manter as capacidades funcionais e cognitivas dos idosos, 

estimulando a atividade física, mental e de expressão artística ou artesanal, entretenimento e animação 

(festas, feiras, passeios), das quais devem ser elaborados registos, nomeadamente álbuns de fotografias, 

vídeos, filmes e outros; 

d) Proceder à planificação semanal de atividades, afixando-a em local visível; 

e) Proceder à avaliação das atividades, elaborando os instrumentos necessários para a sua monitorização.  

 

4.- Funções do Médico: 

a) Organizar e manter atualizado o processo clínico de cada residente, nomeadamente a tabela terapêutica; 

b) Acompanhar com regularidade todos os residentes da valência Lar; 
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c) Entrar em diálogo com os familiares, sempre que a situação de saúde do residente o justifique; 

d) Articular com médicos de especialidades; 

e) Articular com o médico de clínica geral (ex. o médico de família), sempre que o residente e/ou seus 

familiares optarem que seja seguido pelo mesmo, devendo o residente e/ou familiares entregar a tabela 

terapêutica anteriormente prescrita, assim como o relatório sobre a situação do doente; 

f) Prescrever medicação.   

 

5.- Funções do(a)s Ajudantes de Ação Direta:  

a) Proceder ao acompanhamento do residente no Lar; 

b) Cuidar da sua higiene e conforto; 

c) Recolher roupas sujas; 

d) Ministrar aos residentes a medicação prescrita, em colaboração e de acordo com as indicações da 

enfermeira; 

e) Acompanhar os residentes, sempre que necessário, nas suas deslocações a consultas, urgências e outros 

que o(a) Diretor(a) Técnico(a) considere necessários e que tenham o devido enquadramento; 

f) Informar o(a) Diretor(a) Técnico(a) de eventuais acontecimentos que possam influenciar o normal 

funcionamento desta valência ou que ponham em causa o bem-estar dos idosos; 

g) Proceder diariamente à limpeza das instalações, nomeadamente dos quartos, casas-de-banho e zonas 

comuns, tendo em conta, não só o elemento higiene, mas também a imagem da Instituição; 

h) Colaborar nas atividades de animação/ocupação dos residentes, sempre que solicitado; 

i) Administrar a alimentação aos idosos dependentes ou a outros sempre que se justifique; 

j) Ter especial atenção para com os idosos e/ ou com aqueles que se encontrem temporariamente doentes, 

no que se refere aos posicionamentos e vigilância. 

 

6.- Restante pessoal 

O restante pessoal desempenha as funções definidas na legislação geral e específica para as respetivas 

categorias. Podem desempenhar outras tarefas atribuídas pelo(a) Diretor(a) Técnico(a) com o devido 

enquadramento. 

 

 

CAPÍTULO V 

 DEVERES E DIREITOS 
  

Norma XX 

Deveres e direitos dos trabalhadores 

 

São deveres dos colaboradores:  

1.- Respeitar os residentes, garantindo-lhes os seus direitos, mas exigindo também o cumprimento dos 

seus deveres.  
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2.- Desenvolver a sua função com zelo, responsabilidade e ética profissional, contribuindo para a 

realização do trabalho em equipa, a melhoria da prestação de serviços e o bom nome da instituição.  

3.- Ser bom companheiro(a) e fomentar o bom ambiente de trabalho.  

4.- Ter iniciativa e elevado sentido de responsabilidade.  

5.- Manter a farda limpa e apresentável.  

6.- Respeitar as regras de segurança utilizando os equipamentos de proteção disponíveis.  

7.- Ser assíduos e pontuais.  

8.- Acompanhar a instituição na sua evolução de modernização dos serviços, assim como no processo de 

certificação da qualidade. 

 

São direitos dos colaboradores:  

1.- Ser respeitado pelos residentes e suas famílias, bem como pelos membros da direção da instituição, 

usufruindo dos direitos consignados na lei relativos à sua categoria profissional.  

2.- Receber formação.  

3.- Apresentar propostas no sentido de uma melhor organização dos serviços e maior adequação à 

individualidade do residente.  

4.- Usufruir da medicina do trabalho.  

5.- Ser coberto por um seguro de acidentes de trabalho.  

6.- Possuir fardamento e todo o equipamento de segurança inerente à profissão.  

 

 

Norma XXI 

Deveres e direitos dos residentes 

1.- São deveres dos residentes: 

a) Cumprir as normas constantes deste Regulamento, das quais deverá ser dado conhecimento aquando da 

assinatura do contrato de prestação de serviços; 

b) Efetuar o pagamento da comparticipação familiar até ao dia 8 do mês em curso, de acordo com o 

contrato previamente estabelecido; 

c) Colaborar com a equipa da Estrutura Residencial na medida dos seus interesses e possibilidades, não 

exigindo a prestação dos serviços para além do plano estabelecido; 

d) Tratar com urbanidade e correção os restantes residentes, funcionários, voluntários e direção e usar de 

colaboração recíproca, criando bom ambiente; 

e) Evitar conflitos provocadores de mal-estar, de modo a não prejudicar a harmonia, observando as 

normas mínimas de convívio social; 

f) Respeitar o horário das refeições, de forma a não prejudicar o funcionamento normal dos serviços; 

g) Marcar a roupa de uso pessoal com o indicativo fornecido pela Instituição; 

h) Dar conhecimento e reclamar junto do(a) Diretor(a) de qualquer infração ou irregularidade, cometida 

ou presenciada, quer relativa a residentes quer quanto ao funcionamento dos serviços e respetivos, 
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colaboradores, de preferência por escrito, no sentido de serem corrigidas ou tomadas as necessárias 

providências; 

i) Não fumar dentro das instalações; 

j) Não trazer bebidas alcoólicas, animais domésticos ou objetos que sejam considerados de risco 

(tesouras, navalhas, canivetes, facas, armas, etc.); 

k) Não colocar nas paredes pregos ou outros materiais que possam danificar as mesmas; 

l) Não consumir medicamentos sem prescrição médica; 

m) Não receber das visitas qualquer tipo de alimentação ou bebida sem conhecimento e autorização do(a) 

Diretor(a). 

 

2.- São direitos dos residentes: 

a) A prestação de todos os serviços constantes deste regulamento interno, nomeadamente na Norma VIII; 

b) Ser tratado com respeito e dignidade; 

c) Ser respeitado na sua individualidade, intimidade e privacidade; 

d) Ser ouvidos nas decisões que lhe dizem respeito; 

e) Participar na vida da Instituição; 

f) Assistência religiosa. 

 

 

Norma XXII 

Deveres e direitos da Instituição 

São deveres da Instituição: 

1.- Garantir o bom funcionamento e a qualidade da resposta social e assegurar o bem-estar dos residentes 

e o respeito pela sua dignidade humana, promovendo a participação dos mesmos na vida da Instituição; 

2.- Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades dos residentes; 

3.- Impor o cumprimento do pagamento da mensalidade, por parte da família ou significativo, até ao dia 8 

do respetivo mês; 

4.- Conservar os processos individuais organizados e reservados, preservando a sua confidencialidade; 

5.- Preservar o bom estado do edifício e dos seus equipamentos, sob pena de solicitar à família ou 

significativo pelo residente a devida restauração do dano causado; 

6.- Possuir livro de reclamações e dar resposta a reclamações em tempo útil; 

7.- Proporcionar formação contínua aos colaboradores para que estes possam atualizar conhecimentos e 

melhorar a prestação de serviços; 

8.- Sinalizar, às entidades competentes, situações de negligência e maus-tratos de residentes. 

 

São direitos da Instituição: 

1.- O respeito e lealdade por parte dos residentes, família e/ou representante; 
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2.- Impor o cumprimento do presente Regulamento; 

3.- Receber as comparticipações mensais e outros pagamentos devidos, nos prazos fixados neste 

regulamento; 

4.- Ver respeitado o seu património; 

5.- Orientar o pessoal, nomeadamente gerindo escalas de serviços, tendo em consideração a conveniência 

para os serviços; 

6.- À Instituição é reservado o direito de suspender a prestação de serviços, sempre que os residentes e/ou 

familiares, 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, as condições 

e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos, ou ainda o bom relacionamento com terceiros e a 

imagem da estrutura residencial; 

7.- Gerir e priorizar a Lista de Espera; 

8.- Alterar o Regulamento Interno e regras de funcionamento, sempre que se justifique, dando 

conhecimento ao utente, família ou representante; 

9.- Elaborar o Plano Individual de Cuidados (PIC) e o Plano de Atividades Socioculturais e alterá-los de 

acordo com as expectativas e necessidades de ambas as partes. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 

Norma XXIII 

Procedimentos 

1.- Deve existir um plano de ação e regras para a sua avaliação, que é assegurado pelo pessoal técnico; 

2.- Deve ser realizado anualmente um plano de atividades de animação sociocultural, bem como a 

respetiva avaliação.  

3.- Para o bom funcionamento da Estrutura residencial, as colaboradoras estão distribuídas em horários 

fixos e rotativos, à exceção das Ajudantes de Ação Direta que trabalham por turnos (Manhã, Tarde, 

Noite), sempre que se revele necessário e de acordo com as indicações do(a) Diretor(a) Técnico(a). 

 

 

Norma XXIV 

Visitas 

1.- O horário estabelecido para visitas é das 14,30h às 18,30h; 

2.- Só é permitido o acesso dos visitantes aos quartos mediante autorização; 

3.- Nas visitas aos idosos devem ser sempre salvaguardadas as regras de funcionamento da Estrutura 

Residencial e o bem-estar dos outros idosos, respeitando a privacidade de cada um;  
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4.- Sempre que um visitante prejudique a tranquilidade ou o bem-estar necessários ao bom funcionamento 

do Lar, estará sujeito a situações de advertência ou expulsão, conforme a gravidade do seu ato. 

 

 

Norma XXV 

Parcerias 

1.- Deve o(a) Diretor(a) Técnico(a), autorizado(a) pela Direção da Instituição, estabelecer as parcerias 

locais possíveis, de forma a rentabilizar os recursos existentes, abrindo a instituição à comunidade, 

introduzindo a flexibilidade necessária e adequando as respostas às necessidades da comunidade onde se 

insere. 

 

 

Norma XXVI 

Alojamento dos Residentes 

  

1.- O alojamento dos residentes será em quartos duplos, de casal e individuais, procurando agrupá-los de 

forma a conseguir um bem-estar acolhedor e fraternal. 

2.- Os residentes ocupam os quartos em função do tipo de alojamento disponível no momento da sua 

chegada e de acordo com a situação de cada um. 

3.- A transferência para outro quarto poderá ser feita em caso de alteração do seu estado físico, ou ainda, 

por questões de organização interna. 

4.- No caso específico de casais, em quarto duplo, quando se verificar o falecimento de um dos cônjuges 

ou de companheiro, será considerada preferencialmente a permanência do sobrevivo no mesmo quarto, 

em partilha com outro residente. No caso de não ser viável, será feita a transferência para aposento 

apropriado à sua nova situação. 

 

 

Norma XXVII 

Condições de alojamento 

1.- A Estrutura Residencial ficará com o encargo da limpeza do quarto, de lavar, passar a ferro e passajar 

todas as roupas, salvo se algum residente mostrar vontade de o fazer, sendo neste caso necessária a 

autorização do(a) Diretor(a). 

2.- Para que a Estrutura Residencial se apresente limpa e arrumada, é exigida a todos os residentes a 

máxima colaboração no sentido de se manter o desejado asseio e arrumo. 

3.- Será obrigatório que todos os residentes tomem banho, obedecendo à escala estabelecida, para 

interesse da sua saúde e observando o mais rigoroso asseio individual. 
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Norma XXVIII 

Refeições 

1.- As refeições serão servidas no refeitório do Estrutura Residencial com o seguinte horário: 

 Pequeno-almoço - nove horas; 

 Almoço - doze e trinta horas; 

 Lanche - dezasseis horas; 

 Jantar - dezanove horas; 

 Reforço – até às vinte e duas horas. 

2.- Somente em casos especiais, devidamente justificados e autorizados pelo(a) Diretor(a), poderão as 

refeições ser servidas nos quartos. 

 

 

Norma XXIX 

Hora de alvorada e de silêncio 

1.- A abertura das portas da Estrutura Residencial deve ocorrer pelas oito horas da manhã. 

2.- O recolhimento de todos os residentes, tal como o cessar do funcionamento de todas as atividades e 

mecanismos de som e de radicação eletromagnética que possam originar ruído ou prejudicar o sossego da 

Estrutura Residencial, tem de fazer-se, impreterivelmente, até às vinte e duas horas. 

 

 

Norma XXX 

Saídas ou pedidos de licença ou dispensa 

 

As saídas são livres, estando apenas subordinadas a um horário próprio, elaborado de acordo com o 

funcionamento da Estrutura Residencial, e devendo-se acatar o seguinte: 

a) Os residentes invisuais, os mentalmente mais debilitados ou aqueles cuja saída, por qualquer limitação 

física, achaques ou idade avançada, possa representar risco ou perigo para a sua segurança, só terão a 

competente permissão quando acompanhados por pessoa de família ou amiga que assuma a 

responsabilidade do seu regresso à Estrutura Residencial e do seu amparo físico e material; 

b) Os restantes residentes da Estrutura Residencial têm o direito de se ausentar por períodos variáveis, 

desde que comuniquem por escrito ao(à) Diretor(a) com, pelo menos, um dia de antecedência. Tais 

ausências não reduzirão a importância da mensalidade estabelecida; 

c) Os residentes são dispensados, sempre que o desejem, do almoço e/ou jantar do mesmo dia, mediante 

autorização do(a) Diretor(a) e uma vez que o comuniquem até às dezanove horas do dia anterior. 

§ Primeiro – Os residentes que estejam sob tratamento ou vigilância clínica só terão autorização de saída 

desde que obtenham o acordo do Médico, devendo ser do conhecimento do(a) Diretor(a) ou de quem 

ele(a) delegue. 
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§ Terceiro – Só em casos excecionais, devidamente justificados, e mediante autorização do(a) Diretor(a), 

poderá o regresso ao Lar ir além da hora do silêncio. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS RESIDENTES 

 

Norma XXXI 

Roupas, objetos e bens de uso pessoal 

1.- De todos os bens ou objetos de que o residente seja portador será processada, no ato de admissão, uma 

relação discriminativa, assinada pelo próprio, pelo familiar/representante legal e pelo(a) Diretor(a) 

Técnico(a), ficando uma cópia no seu processo individual do residente. 

2- Os residentes deverão trazer para seu uso pessoal roupa marcada, identificada nos termos definidos 

pela Instituição, que deverá constar na relação descritiva. 

3.- Sempre que a família ou os residentes integrarem novas peças, estas deverão vir marcadas e constar do 

referido Inventário, datado e assinado;  

4.- Os residentes, no ato do acolhimento, deverão trazer objetos de higiene pessoal: escova de dentes, 

pente, secador e máquina de barbear (homens); 

5.- Para a decoração do espaço privado (quarto), a Estrutura Residencial permite aos seus residentes 

molduras (desde que não afixadas nas paredes), imagens e artigos religiosos. Permite, igualmente, a 

presença de televisão e/ou rádio, desde que a sua utilização não interfira com o bem-estar dos restantes 

residentes (encontra-se dependente do consentimento dos residentes que partilham o mesmo espaço, 

quando aplicável).  

6.- Dada a complexidade da Estrutura Residencial e o desgaste de muitas peças de uso pessoal, a 

Instituição não pode ser responsabilizada pela sua manutenção ou extravios excecionais. 

7.- A Instituição somente poderá ser responsabilizada pelos bens ou objetos que constem da referida 

relação e se encontrem à sua guarda, por via do processo instruído nos moldes acima referidos. 

8.- A Instituição não assume a responsabilidade por quaisquer bens ou valores desaparecidos aos 

residentes que saiam do seu controlo ou guarda, dado que existem diversas pessoas a circular nas 

instalações. 

9.- Em caso de sinistro, a Instituição não é responsável por eventuais danos em quaisquer bens 

pertencentes aos residentes, nem por dinheiros, valores e objetos que não tenham sido confiados à sua 

guarda. 

10.- Os residentes devem guardar os bens valiosos e dinheiro no cofre à responsabilidade do(a) Diretor(a) 

Técnico(a). 
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11.- Caso o residente e/ou significativos pretendam retirar bens, objetos e/ou valores das instalações da 

Estrutura Residencial devem solicitar autorização a um colaborador, que deve atualizar a listagem de 

bens, objetos e/ou valores junto do(a) Diretor(a) Técnico(a). 

12.- Após o falecimento do residente, os seus bens, objetos e/ou valores serão restituídos ao(s) 

significativo(s), de acordo com as indicações dadas pelo residente (quando aplicável).  

 

Norma XXXII 

Bens de Valor 

1.- A Estrutura Residencial não se responsabiliza por dinheiro, valores e objetos dos residentes que não 

tenham sido declarados à sua guarda. Sempre que estes forem confiados, pelo residente ou família, à 

guarda do Lar deverão constar em registo próprio, no processo de cada residente. Para tal, é criada uma 

conta corrente do mesmo, cujo suporte é um livro, onde serão registados, e depois assinados, pelo 

residente ou familiar, todos os movimentos efetuados. Este dinheiro, valores e/ou objetos, pertencentes ao 

idoso, são guardados no cofre em envelopes individuais. 

 

 

Norma XXXIII 

Gestão de Espólio 

1.- No caso de saída voluntária ou perda do seu estatuto de Residente na Estrutura Residencial, serão 

restituídos ao residente, mediante termo de entrega, todos os bens móveis e objetos que sejam de sua 

pertença. 

2.- Em caso de falecimento, os serviços administrativos, conjuntamente com o(a) Diretor(a), procederão 

ao arrolamento do espólio, através de auto, até ao final do primeiro dia útil após o decesso, com vista a 

posterior entrega aos herdeiros legítimos ou ao representante legal. 

3.- Com a verificação do decesso, o(a) Diretor(a), independentemente do disposto no número anterior, 

procederá de imediato à recolha e guarda dos bens e valores do falecido. 

4. Após o falecimento, a família e/ ou representante legal tem 15 dias para levantar os bens pessoais do 

residente e o dinheiro que exista em cofre.  

5. Perante a impossibilidade do levantamento de espólio no prazo referido, a Instituição reserva-se no 

direito de proceder a uma prévia gestão, tendo por base o facto de se tratarem ou não de bens perecíveis, 

cuja conservação seja impossível de garantir. 

6.- Na gestão do espólio serão ainda consideradas as decisões expressas pelo residente, desde que 

redigidas por escrito e arquivadas no seu processo individual. 

7.- No caso de não haver herdeiros legítimos ou representante legal, os bens de uso pessoal e valores que 

estão na Estrutura Residencial revertem para a mesma. 
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Norma XXXIV 

Do funeral  

1.- O falecimento de um residente será comunicado à família e/ou representante legal com a maior 

brevidade possível para que estes possam tomar todas as diligências necessárias para o funeral. 

2.- Se nenhum familiar e/ou representante corresponder ao chamamento, ou não havendo família com 

obrigações, a instituição promoverá a realização do funeral. 

3.- As despesas com o funeral e sufrágios de um residente são da responsabilidade da família do mesmo 

ou dos herdeiros legais, salvo no caso de residentes sem possibilidades económicas e sem que outrem 

tome, em tempo útil, tal compromisso junto da Instituição, devendo então esta suportar os encargos e 

arrecadar qualquer benefício/subsídio que o residente usufruía.  

§ Primeiro – Caso o funeral seja realizado a expensas da Instituição, este será segundo o rito católico, 

salvo vontade contrária manifestada pelo utente, e sempre para o cemitério local. 

§ Segundo – Qualquer caso que não se enquadre na competência da Direção da Instituição, e que 

implique processo de natureza jurídica, seguirá os procedimentos adequados e os trâmites legais. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Norma XXXV 

Corpo técnico de cuidados de saúde 

1.- A colaboração nos cuidados de saúde primários está a cargo do corpo técnico de Saúde – Médico e 

Enfermeira. 

2.- Este corpo técnico tem por finalidade assegurar a prestação dos cuidados de saúde básicos, quer de 

vigilância quer de acompanhamento dos quadros clínicos do residente, provendo todas as necessidades 

para o seu bem-estar. 

 

 

Norma XXXVI 

Assistência médica e de enfermagem 

1.- Todos os residentes têm direito a assistência médica e de enfermagem, devendo submeter-se às 

prestações clínicas do Médico de Família ou do Médico do Lar e da respetiva equipa de enfermagem. 

2.- Em caso de situações de emergência deve recorrer-se aos serviços do Hospital ou Centro de Saúde. 
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Norma XXXVII 

Assistência medicamentosa e internamentos 

Os residentes são, quase na totalidade, beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, continuando a 

beneficiar dessa regalia no ato de apresentação da receita passada pelo Médico de Família ou pelo Clínico 

do Lar. 

§ Único – Na assistência medicamentosa, internamentos, consultas particulares e outras, que não se 

enquadrem no regime de comparticipações públicas, os encargos respetivos são da responsabilidade dos 

residentes, bem como os transportes utilizados.  

 

 

CAPÍTULO IX 

MENSALIDADE/COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

Norma XXXVIII 

Cálculo  

1.- O cálculo das comparticipações familiares faz-se tendo por base uma percentagem sobre o rendimento 

“per capita” do agregado familiar; 

2.- Como regra geral, aplica-se uma percentagem de 75% do rendimento “per capita” para as situações-

tipo, isto é, para os idosos autónomos, que poderá ser elevado até 90% do rendimento “per capita”, de 

acordo com o grau de dependência, quando se trate de idosos dependentes que não possam praticar com 

autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas e nos casos em que o 

idoso necessite de cuidados específicos de recuperação ou saúde com caráter permanente, que onerem 

significativamente o respetivo custo. Quando, no momento da admissão, o utente não esteja a receber o 

complemento por dependência de 1º grau, mas já tenha sido requerida a sua atribuição, a instituição pode 

decidir pela aplicação da percentagem máxima. Não havendo lugar à atribuição, a percentagem deve ser 

ajustada em conformidade. 

3.- A comparticipação familiar máxima para os utentes que estão abrangidos pelo acordo não poderá 

exceder o custo médio real dos residentes verificados na valência de Lar e será calculada nos termos da 

Circular de Orientação Técnica nº 4 de 16/12/2014 da Direção Geral da Ação Social e pelo Protocolo de 

Cooperação para o biénio 2015-2016, celebrado entre o Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade e a União das Mutualidades Portuguesas; 

4.- As comparticipações familiares são objeto de revisão anual no início do ano civil; 

5.- O cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

RC=RAF/12-D 

 N 
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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  

 

6.- O agregado familiar da pessoa idosa em ERPI é constituído apenas pelo próprio utente. 

7.- Rendimentos a considerar:  

a) Pensões; 

b) Prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);  

c) Rendimentos Prediais;   

d) Rendimentos de Capitais; 

e) Outras fontes de rendimento. 

8.-O valor do rendimento anual ilíquido do agregado familiar é o que resulta da soma dos rendimentos 

anualmente auferidos a qualquer título, por cada um dos seus elementos. 

9.-Consideram-se despesas fixas anuais do agregado familiar: 

a) As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, em caso de doença crónica. 

Para efeitos de cálculo, estas despesas são consideradas como na coleta do I.R.S., cujos limites são 

considerados os que serviram para o apuramento de imposto nesse ano; 

b) Valores pagos como comparticipação de outros familiares na resposta ERPI (valor a considerar para 

cálculo da comparticipação familiar pela utilização de outras respostas sociais). 

10. Deveram ser apresentados para prova os seguintes documentos: 

a) Declaração de IRS; 

b) Nota de liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado. 

11.- A prova de despesas referidas na alínea 5 poderá ser feita mediante a apresentação de documentos 

comprovativos dos últimos três meses; 

12.- À comparticipação familiar apurada nos termos do nº 5 pode acrescer uma comparticipação dos 

descendentes ou outros familiares. Para efeitos da determinação desta comparticipação atender-se-á a 

capacidade económica de cada agregado familiar, sendo o montante apurado acordado entre as partes 

interessadas, mediante outorga de acordo escrito e com emissão do respetivo recibo individualizado.  

Em caso de dúvida poderão ser solicitados documentos comprovativos adequados, designadamente de 

natureza fiscal. 

13- Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar quando o período de ausência, 

devidamente justificado, exceda os 15 dias não interpolados; 

14.- Nos casos de admissão de residentes não abrangidos pelo acordo com a Segurança Social, o valor da 

mensalidade será estipulado pela Direção da Instituição e será revista anualmente, tendo por base o índice 

da inflação; 
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15. O atraso no pagamento das comparticipações familiares acarretará o pagamento de uma multa 

pecuniária no valor de 10€, até um atraso de 8 dias, e de 20 € quando exceder esse prazo e até ao limite de 

30 dias; 

16.- O pagamento pode ser efetuado na Secretaria, durante o horário de expediente, ou por transferência 

bancária a favor da Instituição.  

17. A ERPI não tem montante máximo de comparticipação familiar. 

 

 

Norma XXXIX 

Cessação do contrato de prestação de serviços 

1.- Havendo desistência por parte do residente da frequência da valência ERPI, independentemente das 

circunstâncias, o mesmo (ou um familiar na sua impossibilidade) deverá comunicar por escrito ao(à) 

Diretor(a) Técnico(a) ou à Direção da Instituição com uma antecedência mínima de 30 dias. O não 

cumprimento deste prazo pode determinar o pagamento da mensalidade completa. 

2.- Se houver um incumprimento reiterado deste regulamento ou se houver uma ausência injustificada da 

Estrutura Residencial, a Instituição reserva-se ao direito de cessar a prestação de serviços comunicando ao 

residente e ao seu familiar ou representante legal com a antecedência mínima de 30 dias. 

 

 

 

Norma XL 

Serviços e Produtos Incluídos na Mensalidade/Comparticipação Familiar 

1.- A mensalidade/comparticipação familiar na Resposta Social de Estrutura Residencial Para Idosos 

inclui os seguintes serviços/atividades:  

1.1. Alojamento em quarto individual ou duplo, com cama individual, uma mesa-de-cabeceira, guarda-

roupa e casa de banho privativa (tratando-se de um casal, se se verificar o falecimento de um dos 

cônjuges, o sobrevivo será transferido, logo que possível, para um quarto apropriado à sua situação, 

quando aplicável);  

1.2. Alimentação adequada às necessidades dos residentes, (pequeno-almoço, reforço da manhã, 

almoço, lanche, jantar, ceia) respeitando as prescrições médicas; 

1.3. Cuidados de higiene pessoal e imagem efetuados por colaboradores da ERPI (banho geral, higiene 

íntima, corte de unhas, barba);  

1.4. Cuidados de enfermagem e saúde prestados por colaboradores da ERPI (acompanhamento médico 

pelo médico da ERPI; acompanhamento de enfermagem; administração medicamentosa desde que 

prescritos);  

1.5. Diligências com vista à aquisição de medicamentos, materiais de incontinência e de higiene, por 

intermédio da ERIP (o valor dos produtos não está incluído na mensalidade/comparticipação familiar);  
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1.6. Tratamento de roupa (lavagem, secagem, reparação e engomagem da roupa de uso pessoal 

assegurada pela ERPI);  

1.7. Requisição de credenciais ou de isenção de taxas moderadoras a residentes que sejam residentes 

do Centro de Saúde de Aradas; 

1.8. Higiene dos espaços; 

1.9. Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

1.10. Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que visem contribuir 

para um clima de relacionamento saudável entre os residentes e para a estimulação e manutenção das 

suas capacidades físicas e psíquicas; 

1.11. Assistência Religiosa. 

 

 

Norma XLI 

Serviços e Produtos não Incluídos na Mensalidade/Comparticipação Familiar 

1.- A mensalidade/comparticipação não inclui o valor de medicamentos, fraldas, algálias, sondas 

nasogástricas, pensos e artigos de higiene pessoal específicos, que podem ser fornecidos pela Instituição 

mediante o pagamento do seu custo real. 

 

 

Norma XLII 

Serviços Extra 

1.- A Resposta Social de Estrutura Residencial Para Idosos coloca à disposição dos seus residentes, 

mediante vaga e disponibilidade da mesma, os seguintes serviços-extra:  

a) Transporte e/ou acompanhamento a consultas e/ou tratamentos do Sistema Nacional de Saúde ou a 

título particular;  

b) Acompanhamento médico, de enfermagem e de reabilitação por técnicos externos à Estrutura 

Residencial (do Sistema Nacional de Saúde ou a título particular);  

c) Transportes efetuados por ambulância; 

d) Chamadas telefónicas particulares;  

e) Medicamentos e materiais de incontinência; 

f) Fisioterapia; 

g) Cabeleireira e esteticistas e pedologista. 

O valor imputado a cada um dos serviços encontra-se afixado no placar informativo da Resposta Social. 

Os valores poderão sofrer alterações, sendo revistos anualmente pela Direção do Centro Comunitário.  
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CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Normal XLIII 

Negligência, Abuso e Maus Tratos 

1.- O Centro Comunitário da Paróquia de S. Pedro de Aradas possui um procedimento documentado que 

define as formas de prevenção, atuação e gestão das situações de negligência, abuso e maus-tratos aos 

seus residentes.  

 

 

Norma XLIV 

Casos Omissos 

A resolução de qualquer situação omissa no presente Regulamento será da competência da Direção do 

Centro Comunitário da Paróquia de S. Pedro de Aradas. 

 

Norma XLV 

Controle de revisões 

Este regulamento é resultado da revisão do conteúdo da redação original aprovada na reunião de Direção 

a 27 de dezembro de 2012 e que fica revogado na sua totalidade. A atual redação deverá ser revista 

sempre que for considerado oportuno. 

 

Verdemilho, 30 de março de 2015 

A Direção: 

 O Presidente:________________________________________________ 

 Os vogais: 


