
 

 

Rua Prof. Dr. Gonçalves Proença nº 49, 6050-501 TOLOSA 

Telefone 245 798 264 / Fax 245 799 017 * centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt 

 

1 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

 

- Promover o respeito pelos direitos dos Utentes e demais interessados; 

- Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do 

estabelecimento /estrutura prestadora de serviços; 

- Promover a participação ativa dos Clientes ou seus representantes legais. 
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CAPITÚLO I 

DENOMINAÇÃO E FINS DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

Norma I 

Âmbito de Aplicação 

O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social de Tolosa, licenciado 

através do alvará n.º 190, emitido em 25 de Julho de 2003, pela Câmara 

Municipal de Nisa, cujos estatutos se encontram registados no livro 3 das 

Associações de Solidariedade Social, sob o nº. 75/87, a folhas 145, em 

30/Julho/1987, na Direcção-Geral de Segurança Social, tem a sua sede na 

Rua Prof. Dr. Gonçalves de Proença, nº49 e 51, 6050 – 501 Tolosa.  

Esta resposta social consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados no domicílio, a idosos de ambos os sexos, a partir dos 65 

anos e, excecionalmente, de outras idades, quando a saúde física ou mental 

o justifiquem. Em primeira instância dá resposta às necessidades de Tolosa 

ou do Concelho de Nisa, bem como clientes encaminhados pelo Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Portalegre, de acordo com 

o protocolo estabelecido.  

Norma II 

Legislação Aplicável 

Os princípios legislativos, pelos quais se rege o Serviço de Apoio 

Domiciliário, do Centro Social de Tolosa, são:  
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1. Decreto – Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro – Estatutos das IPSS;  

2. Despacho Normativo n.º 75/92 de 23 de Abril – Cooperação entre a 

Segurança Social e as IPSS;  

3. Despacho Normativo n.º 62/99 de 12 de Novembro – Serviço de 

Apoio Domiciliário;  

4. Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS. 

Norma III 

Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno do Serviço de Apoio Domiciliário desta 

Instituição visa:  

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

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

do estabelecimento/serviço;  

3. Promover a participação ativa dos clientes ou seus representantes 

legais ao nível da gestão das respostas sociais.  

Norma IV 

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

1. O Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação dos seguintes 

cuidados:  

a) Alimentação (preparação e distribuição de refeições, nomeadamente, o 

pequeno almoço, almoço, jantar e géneros alimentares quando solicitados;  

b) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

c) Arrumação e limpezas no domicílio; 

d) Tratamento de roupas; 

e) Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, motricidade e de 

estimulação cognitiva; 
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f) Administração e organização da medicação, prescrita pelo médico. É 

necessário deixar o registo da medicação do cliente e, sempre que haja 

alterações, devem ser comunicadas à Instituição; 

g) Apoio psicossocial; 

h) Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio. 

2. O Serviço de Apoio Domiciliário realiza, ainda, as seguintes atividades:  

a) Transporta e acompanha os clientes ao Centro de Saúde do Concelho de 

Nisa e ao Hospital Distrital de Portalegre, bem como a consultas e exames 

auxiliares de diagnóstico;  

b) Levantar, deitar, mudar fraldas, dar alimentos e medicação, no domicílio; 

3. Os serviços referidos no nº anterior, não são abrangidos pela 

mensalidade, pelo que são pagos mediante a tabela de preços em vigor, 

devidamente afixada. 

CAPITÚLO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 

 

Norma V 

Condições de Admissão 

São condições de admissão nesta resposta social:  

1. Ser natural, residente ou ligado afetivamente a Tolosa ou à 

Instituição;  

2. Necessitar de apoios diversos, tanto em alimentação, como em 

tratamento de roupas e limpeza do domicílio, desde que previamente 

o solicite à Instituição, por sua livre iniciativa ou por interposta 

pessoa;  
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3. Este serviço destina-se a idosos, mas pode ser prestado a pessoas 

não idosas que, devido ao seu estado físico e/ou psíquico, necessitem 

do apoio desta instituição no seu domicílio.  

Norma VI 

Candidatura 

1. Para efeitos de candidatura, o primeiro contacto do potencial cliente, 

pode ser feito presencialmente, através de contacto telefónico, e-

mail ou inscrição on-line, através do site www.cstolosa.pt. 

2. É feito pela Diretora Técnica, na ausência desta é assegurado pela 

Encarregada Geral, ou pela Administrativa Principal, nos respetivos 

dias de atendimento, mediante marcação prévia, a fim de ser 

elaborado um processo de inscrição individual, devendo fazer prova 

das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos 

seguintes documentos: 

a) Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão do cliente e do 

responsável, quando necessário; 

b) Cartão de contribuinte do cliente e do responsável, quando 

necessário; 

c) Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do 

responsável, quando necessário; 

d) Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que o 

cliente pertença; 

e) Relatório médico, comprovativo da situação clínica do cliente; 

f) Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação; 

g) Declaração anual de todas as pensões, ou na ausência de rendimentos, 

uma declaração comprovativa da Segurança Social; 

mailto:centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt
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h) Comprovativo dos rendimentos prediais, caso existam, ou a 

Declaração de Compromisso de Honra de não existência de 

rendimentos prediais; 

i) Cadernetas prediais atualizadas, caso existam, ou a Declaração de 

Compromisso de Honra de não existência de bens imoveis; 

j) Declaração dos rendimentos de capitais, caso existam, ou a 

Declaração de Compromisso de Honra de não existência de 

rendimentos de capitais. 

3. As inscrições serão aceites durante todo o ano, no seguinte período 

das 9:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas no gabinete da 

Diretora ou, na ausência desta, na secretaria da Instituição. É 

obrigatória a entrega dos documentos necessários ao cálculo da 

mensalidade sempre que haja atualização dos seus rendimentos, caso 

contrário a inscrição será anulada. 

4. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença 

judicial que regule o poder paternal ou determine a tutela/curatela. 

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

candidatura e respetivos documentos probatórios, devendo, todavia, 

ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 

Norma VII 

Critérios de Admissão 

São critérios de prioridade na seleção dos clientes: 

1. As famílias socialmente e economicamente mais desfavorecidas ou 

desprovidas de apoio familiar;  

2. O idoso com algum tipo de deficiência que esteja impossibilitado de 

realizar as suas atividades diárias;  

3. Incapacidade temporária do cliente;  
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4. Hospitalização do individuo ou familiar que preste assistência ao 

cliente;  

5. Ser natural, residente ou ligado afetivamente a Tolosa ou à 

Instituição;  

6. Ordem de inscrição na Instituição.  

Norma VIII 

Lista de Espera 

1. A lista de espera é aplicada apenas para os potenciais clientes que 

reúnem as condições de admissibilidade e para os quais não existe 

vaga; 

2. Todos os anos a Lista é atualizada. 

Norma IX 

Admissão 

1. Recebida a candidatura a mesma é analisada pela Diretora Técnica da 

instituição, a quem compete elaborar a proposta de admissão, através 

de uma entrevista ao candidato e/ou visita domiciliária destinada a: 

a) Avaliação das necessidades e expectativas do cliente, através do 

preenchimento da ficha de avaliação diagnóstica, com a finalidade de 

aprofundar um conjunto de informações pertinentes sobre as 

necessidades, hábitos e expectativas iniciais do cliente, de forma a 

identificar e organizar os serviços a prestar; 

b) Informar e esclarecer sobre o regulamento interno, normas, 

princípios e valores da Instituição; 

c) Atribuição de um número de lavandaria para que o cliente tenha a 

roupa marcada, no dia da sua admissão, informando-o sobre a 

importância da marcação da roupa, para que se possa efetuar o 

registo de entrada e saída desta; 
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d) Informar o cliente/familiar do valor da mensalidade a pagar à 

instituição; 

e) Se for vontade do cliente/familiar, também é entregue a medicação 

para o CST gerir, de acordo com o processo cuidados de saúde desta 

Instituição; 

2. Quando tal se justificar, a proposta de admissão deverá ser 

submetida à decisão da Direção, após visita domiciliária e parecer da 

Diretora Técnica; 

3. Em situações de grande urgência, a admissão será sempre a título 

provisório com parecer e autorização da Diretora Técnica, tendo o 

processo a tramitação idêntica às restantes situações. Sempre que se 

julgue necessário, haverá parecer/autorização da Direção. 

Norma X 

Acolhimento dos Novos Clientes 

1. A Diretora Técnica é responsável pelo acolhimento dos clientes, 

devendo para o efeito: 

a) Marcar data de ingresso do cliente, para a resposta social; 

b) Efetuar a recolha e o tratamento de toda a informação relativa ao 

cliente, obtida durante a fase de candidatura, bem como a avaliação 

das necessidades e expectativas iniciais do cliente, feita através da 

ficha de avaliação diagnóstica. 

c) Informar os colaboradores sobre as especificidades do cliente;  

d) Gerir, adequar e monitorizar os primeiros serviços prestados ao 

cliente; 

e) Prestar esclarecimentos em caso de necessidade e avaliar as reações 

do cliente;  
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f) Definir e conhecer os espaços, equipamentos e utensílios do domicílio 

a utilizar na prestação dos cuidados;  

g) Definir as regras e forma de entrada e saída no domicílio;  

h)  Desenvolver, observar e aprofundar alguns aspetos da Entrevista de 

Avaliação Diagnóstica, completando ou alternando, sempre que 

necessário, o conteúdo da Ficha de Avaliação Diagnóstica;  

2. Após o período de adaptação, um mês, é feita a avaliação da 

integração do cliente através do preenchimento do Relatório de 

acompanhamento ao acolhimento, que será posteriormente arquivado 

no Processo Individual do Cliente. 

3. Se durante este período, o cliente não se adaptar, deve ser realizada 

uma avaliação do programa de acolhimento. Inicialmente, 

identificando os indicadores que conduziram à inadaptação do mesmo 

e procurar superá-los, estabelecendo, se oportuno, novos objetivos de 

intervenção. Se a inadaptação persistir, é dada a possibilidade ao 

cliente de rescindir o contrato.  

 

Norma XI 

Processo Individual de Cliente 

1. O Processo Individual do Cliente é constituído por um conjunto de 

documentos, nomeadamente:  

a. Identificação do cliente; 

b. Data de admissão; 

c. Identificação do médico assistente; 

d. Identificação e contacto do responsável;  

e. Identificação da situação social; 

f. Exemplar de um contrato de prestação de serviços; 
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g. Processo de saúde, que possa ser consultado de forma 

autónoma; 

h. Plano individual onde constem as atividades a desenvolver e a 

identificação dos responsáveis pela elaboração, avaliação e 

revisão do plano; 

i. Registo de período de ausências, bem como de ocorrências de 

situações anómalas; 

j. Cessação do contrato de prestação de serviços com indicação 

da data e motivo; 

k. O cliente tem conhecimento da informação constante no 

Processo Individual e pode aceder a esta, sempre que 

necessite. O responsável / familiar também pode ter acesso ao 

processo, com a autorização verbal do cliente; 

CAPITÚLO III 

RELAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Norma XII 

Contrato 

1. A prestação de serviços do S.A.D. do Centro Social de Tolosa 

pressupõe e decorre da celebração de um contrato de prestação de 

serviços, que vigora, salvo estipulação escrita em contrário, após a 

sua celebração. 

2. Para o efeito, os clientes e seus responsáveis, após o conhecimento do 

presente regulamento, devem assinar o contrato de prestação de 

serviços e o termo de responsabilidade. 

mailto:centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt


 

 

Rua Prof. Dr. Gonçalves Proença nº 49, 6050-501 TOLOSA 

Telefone 245 798 264 / Fax 245 799 017 * centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt 

 

11 

3. Sempre que o cliente não possa assinar o referido contrato, por 

quaisquer razões físicas ou psíquicas, serão os mesmos assinados pelo 

familiar/responsável ou pelo representante legal. 

4. Após a celebração do contrato, é entregue uma cópia do mesmo, ao 

cliente ou aos responsáveis.  

Norma XIII 

Comunicações 

1. No âmbito da relação contratual, sempre que possível, e caso não 

exista indicação expressa em contrário, as notificações e 

comunicações escritas far-se-ão através da utilização de meios 

eletrónicos, designadamente e-mail, ou telemóveis indicados para o 

efeito, considerando-se válidas entre as partes, desde que 

acompanhadas do respetivo comprovativo de envio e leitura. 

2. Nos casos em que seja solicitado, poderá o Centro Social de Tolosa 

proceder ao envio dos recibos da mensalidade e declarações anuais, 

via e-mail, os quais serão considerados como válidos, desde que 

acompanhados do respetivo comprovativo de liquidação. 

3. É da exclusiva responsabilidade do cliente e/ou responsáveis a 

comunicação de quaisquer alterações aos elementos de identificação 

indicados, sob pena de se considerarem como válidos os indicados, 

designadamente, para efeitos de domiciliação de moradas.  

CAPITÚLO IV 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Norma XIV 

Instalações 
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1. O Serviço de Apoio Domiciliário funciona nas instalações da mesma 

Instituição, e usufrui das seguintes áreas físicas:  

a) Uma Secretaria; 

b) Duas casas de banho (para clientes que tomam banho 

acompanhados e não o podem fazer nas suas casas);  

c) Cozinha e despensa;  

d) Lavandaria e tratamento de roupas; 

e) Sala de atividades socioculturais;  

2. Ao serviço de Apoio Domiciliário, estão ainda adstritas duas viaturas 

desta Instituição. 

Norma XV 

Horários de Funcionamento 

1. O Serviço de Apoio Domiciliário funciona todos os dias, incluindo 

feriados e fins-de-semana, durante todo o ano;  

2. O horário de funcionamento inicia-se às 08:00 horas e termina às 

21:00 horas.  

Norma XVI 

Refeições 

1. O Serviço de Apoio Domiciliário serve três refeições diárias aos seus 

clientes, nomeadamente:  

a) Pequeno-Almoço: 09:00 Horas; 

b) Almoço: 12:00 Horas;  

c) Jantar: 18:00 Horas.  

2. A ementa semanal é afixada na secretaria, e em www.cstolosa.pt . 

3. As dietas dos clientes, sempre que prescritas pelo médico, são de 

cumprimento obrigatório. 

Norma XVII 
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Passeios ou deslocações 

1. O desenvolvimento de passeios ou deslocações em grupo é da 

responsabilidade do Animador Sócio Cultural do Centro Social de 

Tolosa, que organiza as atividades, nas quais os clientes de Serviço 

de Apoio Domiciliário estão incluídos. 

2. É sempre necessária a autorização dos familiares ou responsáveis dos 

clientes, quando são efetuados passeios ou deslocações em grupo. 

3. Durante os passeios, os idosos são sempre acompanhados pelos 

colaboradores desta instituição. 

CAPITÚLO V 

COMPARTICIPAÇÕES 

 

Norma XVIII 

Determinação da Mensalidade 

1. Na determinação das mensalidades dos clientes deverão ser 

observados os seguintes princípios: 

- Princípio da universalidade – os equipamentos/serviços devem 

prever o acesso e integração de clientes de todos os níveis 

socioeconómicos e culturais, embora privilegiando os mais 

desfavorecidos ou em situação de maior vulnerabilidade. 

- Princípio da justiça social – pressupõe a criação de escalões de 

rendimento, para que os clientes que tenham rendimentos mais baixos 

paguem comparticipações inferiores. 

- Princípio da proporcionalidade – a comparticipação de cada cliente 

deve ser determinado de forma proporcional ao rendimento do 

agregado familiar. 
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2. A comparticipação financeira devida pela utilização dos serviços 

presentes no nº 1 da Norma IV deste Regulamento, abrangidos por 

Acordo de Cooperação, é determinada pela aplicação de uma 

percentagem sobre o rendimento “per capita” do agregado familiar de 

acordo com o seguinte quadro: 

 

SAD Dias Úteis + Fim-

de-semana 

Percentagem a aplicar 

2 Serviços 60% 

3 Serviços 65% 

4 Serviços 75% 

5 Serviços 75% 

6 Serviços 75% 

 

3. É condição de aceitação da candidatura ao SAD, a contratação 

obrigatória de, pelo menos 2 serviços. 

4. O SAD pode prestar outros serviços não abrangidos pelo Acordo de 

Cooperação, que podem ser pagos, mediante preçário devidamente 

afixado. 

5. A comparticipação máxima do cliente corresponde ao Custo Médio por 

Utente, registado no ano transato. 

a. Considera-se custo médio real do cliente aquele que á calculado 

em função do valor das despesas efetivamente verificadas no 

ano anterior com o funcionamento da resposta social, 

atualizado de acordo com o índice de inflação, e do número de 

clientes que frequentaram a resposta social nesse ano. 
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6. Serão solicitados, anualmente, ao cliente os comprovativos 

respeitantes à sua situação patrimonial/rendimentos e despesas 

mensais, de modo a determinar a sua comparticipação. 

Norma XIX 

Cálculo do Rendimento Per Capita 

 

O cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

RC =  

Sendo: 

RC= Rendimento per capita mensal 

RAF= Rendimento do cliente (anual ou anualizado) 

D= Despesas mensais fixas1 

N= Número de elementos 

Norma XX 

Prova dos rendimentos e despesas do cliente 

1. A prova dos rendimentos do cliente é feita mediante a apresentação 

da declaração de IRS, respetiva nota de liquidação e outros 

documentos comprovativos da sua real situação. 

2. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de 

rendimento, e após efetuarem as diligências que considerem 

adequadas, pode o Centro Social de Tolosa convencionar um montante 

de mensalidade familiar até ao limite da comparticipação familiar 

máxima. 

                                                           
1 Ver – Conceitos 
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3.  A falta de entrega da declaração de IRS, respetiva nota de 

liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do 

cliente, no prazo concedido para o efeito, determina a fixação da 

comparticipação familiar máxima. 

4. A prova das despesas fixas do cliente é efetuada mediante a 

apresentação dos respetivos documentos comprovativos referentes 

aos três meses anteriores à admissão. 

Norma XXI 

Comparticipação financeira de clientes abrangidos pelo Acordo de 

Cooperação 

1. O Cliente obriga-se a pagar, no mês de Agosto e de Dezembro, a 

comparticipação que incide sobre os subsídios de férias e de Natal, 

respetivamente, ou caso o solicitem poderá aquele montante ser 

fracionado e acrescido à comparticipação mensal.  

2. As mensalidades serão revistas anualmente, tendo em conta o 

disposto no Compromisso de Cooperação em vigor. 

3. As Comparticipações por Dependência fazem parte do rendimento do 

cliente para o cálculo do rendimento per capita. 

4. A comparticipação do Cliente é mensal e deverá ser liquidada até ao 

dia 10 do mês a que se refere, sendo a primeira no ato de admissão.  

5. Sempre que devidamente justificado, o pagamento poderá ser 

efetuado até ao dia 20 de cada mês.  

6. Iniciando-se o SAD na primeira quinzena do mês, o cliente é 

responsável pelo pagamento da totalidade da mensalidade, mas só 

deverá retribuir metade da mesma, no caso da frequência se iniciar 

na segunda quinzena do mês. 
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Norma XXII 

Conceitos 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se que: 

1. Agregado Familiar – é o conjunto de pessoas ligadas entre si por 

vínculo de parentesco, afinidade, ou outras situações assimiláveis, desde 

que vivam em economia comum, designadamente: 

a. Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de dois anos; 

b. Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até 

ao 3º grau; 

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

Tutores e pessoas a quem o cliente esteja confinado por 

decisão judicial ou administrativa; 

d. Adotados ou tutelados pelo cliente ou qualquer dos elementos 

do agregado familiar e crianças e jovens confiados por decisão 

judicial ou administrativa ao cliente ou a qualquer dos 

elementos do agregado familiar; 

1.1 – Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, não são considerados 

para efeitos do agregado familiar, as pessoas que se encontrem nas 

seguintes situações: 

a. Tenham entre si um vínculo contratual; 

b. Permaneçam na habitação por um curto período de tempo; 

1.2 - Considera-se que a situação de economia comum se mantém nos 

casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 

dias, do titular ou de algum dos membros do agregado familiar e, ainda 

por período superior, se a mesma for devida a razões de saúde, 

escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que 

revista caráter temporário; 
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2. Rendimento Mensal Ilíquido do Agregado Familiar – é o duodécimo da 

soma dos rendimentos anualmente auferidos. Incluí os subsídios de 

férias e de Natal.  

Para efeitos de determinação do montante de rendimento do agregado 

familiar (RAF), consideram-se os seguintes rendimentos: 

1. Do trabalho dependente; 

2. Do trabalho independente - rendimentos empresariais e profissionais; 

3. De Pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, 

aposentação, reforma, ou outras de idêntica natureza; as rendas 

temporárias e vitalícias, as prestações a cargo de companhias de 

seguros ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos; 

4. De Prestações sociais (RSI, Subsídio de Desemprego) - exceto as 

atribuídas por encargos familiares e por deficiência;  

5. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e 

conclusão, até ao grau de licenciatura);  

6. Prediais;  

6.1 - Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos 

definidos no artigo 8.º do Código do IRS, 

designadamente: 

a) As rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagas ou 

colocadas à disposição dos respetivos titulares;  

b) As importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou de 

parte dele e aos serviços relacionados com aquela cedência;  

c) A diferença auferida pelo sublocador entre a renda 

recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio;  

d) À cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a 

cedência de uso de partes comuns de prédios. 
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6.2 -  Sempre que desses bens imóveis não resultem rendas, 

ou destas resulte um valor inferior ao determinado nos 

termos do presente número, deve ser considerado como 

rendimento o montante igual a 5 % do valor mais elevado 

que conste da caderneta predial atualizada ou de 

certidão de teor matricial. 

6.3  O disposto no ponto anterior não se aplica ao imóvel 

destinado a habitação permanente do requerente e do 

respetivo agregado familiar e dos descendentes de 1º 

Grau da linha reta ou de quem se encontre à prestação de 

alimentos, salvo se o seu valor patrimonial for superior a 

390 vezes o valor do Retribuição Mínima Mensal 

Garantida (RMMG), situação em que é considerado como 

rendimento o montante igual a 5 % do valor que exceda 

aquele limite 

7. De capitais; 

7.1  Consideram-se os rendimentos de capitais os 

rendimentos definidos no artigo 5.º do Código do IRS, 

designadamente os juros de depósitos bancários, 

dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos 

financeiros. 

7.2  Sempre que os rendimentos referidos no ponto anterior 

sejam inferiores a 5 % do valor dos créditos depositados 

em contas bancárias e de outros valores mobiliários, de 

que o requerente ou qualquer elemento do seu agregado 

familiar e dos descendentes de 1º Grau da linha reta ou 

de quem se encontre à prestação de alimentos sejam 
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titulares em 31 de Dezembro do ano relevante, 

considera-se como rendimento o montante resultante da 

aplicação daquela percentagem. 

8. Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para 

menores pelo Tribunal, no âmbito das medidas de promoção em meio 

natural de vida). 

9. Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar 

consideram-se os rendimentos anuais ou anualizados. 

3. Despesas Fixas - consideram-se despesas mensais fixas do agregado 

familiar: 

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

líquido; 

b) Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação 

própria e permanente; 

c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de 

transporte da zona de residência; 

d) Despesa com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado 

em caso de doença crónica. 

e) As despesas mensais fixas, a que se refere a alínea b), c) e d) têm 

como limite máximo o montante da retribuição mínima mensal 

garantida. 

Norma XXIII 

Comparticipação financeira de clientes não abrangidos pelo Acordo de 

Cooperação 

Relativamente aos clientes que, dentro da capacidade definida, se não 

encontram abrangidos por acordo de cooperação, é livre a fixação do valor 

da mensalidade do cliente.  
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CAPITÚLO VI 

DIREITOS E DEVERES 

 

Norma XXIV 

Direitos dos Clientes 

São direitos dos clientes: 

1. Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas, 

sociais e espirituais;  

2. Ser informado das normas e regulamentos vigentes;  

3. Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e 

respeito pelas suas convicções religiosas, sociais e políticas;  

4. Ter assegurada a confidencialidade dos serviços prestados, sendo a sua 

vida privada respeitada e preservada;  

5. A gerir os seus rendimentos e bens com o apoio do Centro, sempre que 

necessário e quando solicitado pelo mesmo;  

6. Participar em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e 

possibilidades;  

7. Ter acesso à ementa semanal;  

8. A guarda da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esta 

seja entregue aos serviços, ou à funcionária responsável pela prestação 

de cuidados;  

9. 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;  

10. Apresentar reclamações sobre o serviço à Diretora Técnica ou à 

Encarregada Geral da Instituição; 

Norma XXV 
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Deveres dos Clientes 

São deveres dos utentes: 

1. Tratar com respeito e dignidade os funcionários e dirigentes da 

Instituição, respeitando e ajudando os outros;  

2. Cuidar da sua saúde e comunicar a prescrição de qualquer 

medicamento que lhe seja feita fora do Centro Social de Tolosa;  

3. Colaborar em tudo quanto, dentro das possibilidades físicas e 

mentais, possa contribuir na melhoria da vida da Instituição;  

4. Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas 

atividades desenvolvidas; 

5.  Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo 

com o estabelecido.  

Norma XXVI 

Direitos do Serviço de Apoio Domiciliário 

São direitos do Serviço de Apoio Domiciliário: 

1. Os dirigentes e funcionários serem tratados com respeito e 

dignidade;  

2. Fazer cumprir com o que foi acordado no ato da admissão, de forma a 

respeitar e dar continuidade ao bom funcionamento deste serviço;  

3. Receber atempadamente a mensalidade acordada;  

4. Ver respeitado o seu património;  

5. Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da 

veracidade das declarações prestadas pelo cliente e/ou familiares, no 

ato da admissão;  

6. À Instituição é reservado o direito de suspender este serviço, 

sempre que o cliente, grave ou reiteradamente, viole as regras 

constantes do presente regulamento. De forma muito particular, 
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quando ponha em causa ou prejudique a boa organização dos serviços, 

as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos, 

ou ainda, o são relacionamento com terceiros e a imagem da própria 

Instituição.  

 

Norma XXVII 

Deveres do Serviço de Apoio Domiciliário 

São deveres do Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social de Tolosa: 

1. Garantir a qualidade e o bom funcionamento dos serviços, bem como, 

o conforto necessário ao bem-estar do cliente;  

2. Proporcionar o acompanhamento adequado a cada cliente;  

3. Assegurar a existência de Recursos Humanos necessários para este 

serviço;  

4. Proceder à admissão dos clientes de acordo com os critérios 

definidos neste regulamento;  

5. Assegurar o normal funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário.  

Norma XXVIII 

Depósito e guarda dos bens dos clientes 

1. A Instituição só se responsabiliza pelos objetos e valores, que os 

clientes lhe entreguem à sua guarda;  

2. É feita uma lista dos bens entregues e assinada pelo responsável / 

cliente e por um responsável da instituição. Esta Lista é arquivada 

junto ao processo individual do cliente.  
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CAPITÚLO VII 

DA DISCIPLINA E CESSAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Norma XXIX 

Sanções/Procedimentos 

1. Os clientes ficam sujeitos a sanções quando não respeitarem este 

regulamento e outras determinações em vigor no Centro Social de 

Tolosa. 

2. As sanções serão aplicadas pela Direção aos clientes incumpridores 

conforme a gravidade das faltas: 

a) Advertência; 

b) Cessação do contrato de prestação de serviços. 

3. Ficam sujeitos ao cancelamento da prestação de serviços, os clientes que 

manifestem sintomas de doença mental, ou comportamento antissocial, 

que perturbe o bom funcionamento da resposta social. 

4. Procedimentos muito graves, a avaliar pontualmente, poderão ser 

encaminhados para o procedimento judicial. 

Norma XXX 

Interrupção da prestação de cuidados por iniciativa do cliente 

1. A interrupção do serviço pode ser feita excecionalmente, quando o 

cliente não se encontra no seu domicílio por hospitalização do mesmo;  

2. O pagamento da mensalidade do utente, sofre uma redução de 25%, 

quando este se ausenta durante 15 ou mais dias não interpolados;  

3. Quando o cliente vai de férias, a interrupção do serviço deve ser 

comunicada pelo mesmo, com 8 dias de antecedência.  

Norma XXXI 

Cessação da Prestação de por Facto Não Imputável ao Prestador 
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A Cessação da Prestação de Serviços por iniciativa do cliente pode 

acontecer:  

a) Por desistência – O cliente tem de informar a Instituição 8 dias antes 

de abandonar esta resposta social e rescinde-se o contrato de 

prestação de serviços.  

b) Por morte.  

CAPITÚLO VIII 

DA DISCIPLINA E CESSAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Norma XXXII 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal deste serviço encontra-se afixado em lugar 

visível, contendo o número de recursos humanos, formação e conteúdo 

funcional, definido de acordo com a legislação em vigor, de modo a 

garantir a qualidade do desempenho e eficácia dos serviços; 

2. Do quadro de pessoal deverá constar o lugar de Diretora Técnica a 

preencher por uma Técnica com curso superior. 

3. A seleção e recrutamento do pessoal serão da responsabilidade do 

Diretor Técnico e da Direção; 

4. Deverá estar afixado o organograma da resposta social; 

5. Recursos humanos afetos à resposta social de Serviço de Apoio 

Domiciliário: 

a. Diretora Técnica; 

b. Animador Sócio Cultural; 

c. Encarregada Geral; 

d. Ajudante de Lar e Centro de Dia; 

e. Cozinheira e Ajudantes de Cozinha; 
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f. Auxiliar de Serviços Gerais; 

g. Técnico de Manutenção; 

h. Administrativa. 

Norma XXXIII 

Direção Técnica 

1. A Direção Técnica do Serviço de Apoio Domiciliário deve ser 

assegurada por um elemento com formação técnica e académica 

adequada, de preferência na área das ciências sociais e humanas, cujo 

nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em lugar 

visível. 

2. A Direção Técnica é assegurada por uma Técnica, com formação 

académica superior em Serviço Social. 

3. À Diretora Técnica cabe a responsabilidade de dirigir o serviço, 

sendo responsável, perante a Direção, pelo funcionamento geral do 

mesmo.  

4. A Diretora Técnica é substituída, nas suas ausências e impedimentos, 

pela Encarregada Geral.  

5. São funções da Diretora Técnica:  

a) Dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela programação, 

execução e avaliação das atividades;   

b) Garantir o estudo da situação do utente e a elaboração do 

respetivo plano de cuidados;  

c) Coordenar e supervisionar os recursos humanos afetos a todos os 

serviços; 

d) Sensibilizar os colaboradores face à problemática das pessoas a 

atender e promover a sua formação;  

e) Estudar os processos de admissão e acompanhar as situações;  
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f) Participar em reuniões de Direção, sempre que as ações assim o 

justifiquem;  

g) Elaborar, executar e avaliar os planos de prestação de cuidados;  

h) Supervisionar as restantes atividades relativas ao funcionamento 

desta resposta social.  

Norma XXXIV 

Deveres Gerais dos Colaboradores 

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

Direção do Centro Social de Tolosa; 

2. Respeitar e tratar com urbanidade e lealdade os elementos da 

Direção, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e 

as demais pessoas que estejam ou entrem em relação com o Centro 

Social de Tolosa. 

3. Tratar os Clientes e visitantes, com respeito e dignidade, paciência e 

carinho, não sendo permitidas insinuações, ou palavras ou ações que 

as ofendam ou atentem contra o seu pudor. 

4. Comparecer ao serviço com assiduidade e realizar o trabalho com 

zelo, diligência e competência. 

5. Obedecer aos superiores hierárquicos em tudo o que respeita à 

execução e disciplina do trabalho. 

6. Guardar lealdade ao Centro Social de Tolosa, respeitando o sigilo 

profissional, não divulgando informações que violem a privacidade 

daquele, dos seus clientes e trabalhadores. 

7. Zelar pela conservação e boa utilização dos bens da Instituição, quer 

estejam relacionados com o seu trabalho e lhe estejam confiados ou 

não. 
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8. Participar nas ações de formação que forem proporcionadas pela 

instituição, mantendo e aperfeiçoando permanentemente a sua 

preparação profissional. 

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

10. Contribuir para uma maior eficiência dos serviços da instituição, de 

modo a assegurar e melhorar o bom funcionamento. 

11. Prestigiar o Centro Social de Tolosa e zelar pelos seus interesses, 

participando os atos lesivos e de que tenha conhecimento. 

12. Proceder dentro da instituição como verdadeiro profissional, com 

correção e aprumo moral. 

13. Comunicar as faltas e deficiências de que tenham conhecimento ao 

Diretora Técnica. 

14. Não exercer qualquer influência nos Clientes ou familiares, com o 

objetivo de ser presenteado pelos mesmos e nem aceitar deles 

objetos ou valores, levando-os a acreditar que desta forma serão 

melhor servidos.  

Norma XXXV 

Direitos gerais dos Colaboradores 

O Trabalhador em serviço tem direitos: 

a) Consignados na legislação em vigor; 

b) A serem tratados com dignidade e respeito. 

CAPITULO XIX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Norma XXXVI 

Alterações ao Regulamento 
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Nos termos do Regulamento e da legislação em vigor, a Direção do Centro 

Social de Tolosa deverá informar e contratualizar com os clientes ou seus 

representantes, sobre quaisquer alterações ao presente regulamento, com a 

antecedência mínima de 30 dias, relativamente à data da sua entrada em 

vigor, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que a estes assiste. 

Norma XXXVII 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Instituição 

proprietária do estabelecimento/serviço, tendo em conta a 

legislação/normativos em vigor sobre a matéria.  

Norma XXXVIII 

Livro de Reclamações 

1. Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui livro de 

reclamações, que poderá ser solicitado na Secretaria da Instituição, 

sempre que desejado. 

2. Não obstante o número anterior, poderão ser apresentadas quaisquer 

reclamações ou sugestões à Diretora Técnica do Centro Social de 

Tolosa. 

Norma XXXIV 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entrou em vigor no dia -------------------------------

. 

Norma XXXV 

Aprovação, Edição e Revisões 

É da responsabilidade da Direção do Centro Social de Tolosa, proceder à 

aprovação, edição e revisão deste documento, de modo a garantir a sua 

adequação à missão e objetivos do SAD. 
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Aprovado por unanimidade em reunião da Direção do Centro Social de 

Tolosa, aos _____________________________.  

 

A Direção: 

Presidente: _____________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________ 

Secretário: _____________________________________________ 

Tesoureiro: _____________________________________________ 

Vogal: _________________________________________________ 
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