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Centro de Bem-Estar Social da Maiorga 
 
 

 
 

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO 
 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

O Centro de Bem-Estar Social da Maiorga designado por Instituição de Solidariedade Social, 

com acordo de cooperação para a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário celebrado 

com o Centro Distrital de Leiria, em 01/09/1997, Instituição Particular de Solidariedade Social 

rege-se pelas seguintes normas. 

 

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

Este estabelecimento prestador de serviços de apoio domiciliário rege-se igualmente pelo 

estipulado no Despacho Normativo nº 62/99 de 12 de Novembro que define as normas 

reguladoras das condições da implantação, localização, instalação e funcionamento do Serviço 

de Apoio Domiciliário e o Decreto-Lei nº 141/89 de 28 de Abril que define o regime jurídico e 

de protecção social dos ajudantes familiares. 

 

 

NORMA III 

Objectivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados; 

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

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços; 

3. Promover a participação activa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da 

gestão das respostas sociais; 
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NORMA IV 

Serviços Prestados, Atividades Desenvolvidas e Objetivos 

1. O Centro de Bem-Estar Social da Maiorga assegura a prestação dos seguintes serviços:  

1.1  Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

1.2  Confecção e Distribuição da Alimentação ao Domicílio do Cliente; 

1.3  Acompanhamento das refeições; 

1.4  Limpeza e arrumação dos espaços vivenciados pelo Cliente; 

1.5  Lavagem e Tratamento da roupa do Cliente; 

 

2. O CBES com a resposta social de Apoio Domiciliário, realiza ainda as seguintes atividades: 

2.1 Realização de serviços externos ao Cliente, quando necessário; 

2.2 Aquisição de bens e serviços; 

2.3 Marcação de consultas; 

2.4 Organização e/ou acompanhamento de atividades de convívio e animação; 

2.5 Cedência de ajudas técnicas; 

2.6 Acompanhamento e apoio em situações de emergência; 

 

3. São objetivos do Serviço de Apoio Domiciliária: 

3.1 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

3.2 Prevenir situações de dependência e promover a autonomia contribuindo, assim, para 

retardar ou evitar a institucionalização; 

3.3 Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida 

diária; 

3.4 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

3.5 Colaborar na prestação de cuidados de saúde, sob supervisão de pessoal de saúde 

qualificado; 

 

 

 

CAPÍTULO II 
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES 

 

 

NORMA V 

Condições de Admissão 

São condições de admissão no Serviço de Apoio Domiciliário: 

1. Ter idade igual ou superior a 60 anos, salvo casos excepcionais a considerar 

individualmente; 
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2. Manifestar vontade em beneficiar deste serviço; 

3. Residir na freguesia; 

4. Necessitar de prestação de cuidados que assegurem a satisfação das necessidades 

básicas; 

 

 

Norma VI 

Candidatura 

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

ficha de identificação que constitui parte integrante do processo do cliente, devendo fazer prova 

das declarações efectuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

1.1 Bilhete de Identidade do Cliente e, quando necessário, do representante legal; 

1.2 Cartão de Contribuinte do Cliente e, quando necessário, do representante legal; 

1.3 Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do representante legal, quando 

necessário; 

1.4 Cartão do Utente dos Serviços de saúde ou de subsistemas a que o cliente pertença; 

1.5 Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica do cliente, 

quando solicitado; 

1.6 Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar, quando necessário; 

 

2. O período de candidatura decorre durante todo o ano. 

2.1  O horário de atendimento para a candidatura é o seguinte: 9h30 às 17h30, havendo 

contudo uma flexibilidade de horários. 

 

3. A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos no número anterior deverão 

ser entregues no CBES no acto da inscrição ou pode ser feita directamente com a Directora 

Técnica ou na Secretaria. 

 

4. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o 

exercício das responsabilidades parentais/ poder paternal ou determine a tutela/curatela. 

 

 

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

respectivos documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de 

obtenção dos dados em falta. 
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NORMA VII 

Critérios de Admissão 

São critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

1. Idade do utente; 

2. Residir na Freguesia; 

3. Grau de dependência; 

4. Ausência ou indisponibilidade da família em assegurar o apoio necessário; 

5. Risco de Isolamento Social; 

6. Situações de Emergência Social; 

7. Outras situações com um grau de urgência e gravidade a que o serviço pode responder. 

 

 

NORMA VIII 

Processo de Admissão 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo diretor técnico do CBES, a quem compete 

elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar, a submeter à decisão da entidade 

competente. 

2. É competente para decidir, a Direção depois de ouvido o parecer da Técnica Superior de 

Serviço Social. 

3. Da decisão será dado conhecimento ao cliente no prazo máximo de 30 dias úteis. 

4. No acto da admissão não são devidos quais queres pagamentos. 

 

 

NORMA IX 

Acolhimento dos Novos Clientes 

Ao ser-lhe comunicada, telefonicamente ou no acto da inscrição, a admissibilidade por parte da 

Directora Técnica, o candidato, será entrevistado no domicílio para que seja feita uma avaliação 

diagnóstica, com a finalidade de aprofundar um conjunto de informações pertinentes sobre a 

situação sócio-familiar, económica e capacidades psico-motoras do candidato, além das 

necessidades, hábitos e expectativas iniciais do cliente, de forma a identificar e organizar os 

serviços a prestar. Para esta entrevista e de acordo com o perfil do cliente, poderão ser 

mobilizados outros colaboradores. 

Após a admissão é estabelecido um contrato de prestação de serviços. 

Será elaborado um processo individual do utente sobre a situação do idoso no plano sócio-

familiar.    
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NORMA X 

Processo Individual do Utente 

Será organizado um Processo Individual do Utente, sendo constituído por um conjunto de 

documentos: 

1. Ficha de inscrição; 

2. Elementos sobre a situação social e financeira; 

3. Necessidades específicas dos clientes, bem como outros elementos relevantes; 

4. Natureza e periodicidade do serviço a prestar; 

5. Registo de avaliação periódica; 

 

NORMA XI 

Listas de Espera 

Os clientes que satisfazem as condições de admissibilidade, mas para os quais não existe vaga, 

são introduzidos na Lista de Candidatos. O CBES, periodicamente, procede à actualização da 

Lista de Candidatos, retirando desta aqueles que já não estão interessados em continuar a 

integrá-la, por terem obtido resposta noutra Entidade, ou por não pretenderem continuar a fazer 

parte desta ou, ainda, por óbito do cliente. 

Quando existe uma vaga, o responsável pela gestão da lista de candidatos volta a contactar, 

novamente, todos os candidatos existentes, para averiguar se ainda se mantêm interessados em 

ingressar na Resposta Social e se as condições em que foram seleccionados ainda são as 

mesmas, ou se será ainda necessário proceder-se a uma nova avaliação dos requisitos.  

 

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

 
 

NORMA XII 

Instalações 

1. O Centro de Bem-Estar Social da Maiorga tem dois espaços físicos distintos: a sede está 

sediada na Rua da Ribeira, n.º 10, 2460-568 Maiorga, mas possui outro edifício polivalente 

na Rua Professor Bernardo de Almeida, nº57, 2460-539 Maiorga. Na sede funciona a Creche 

e o Jardim de Infância e no outro edifício funciona o C.A.T.L., Serviço de Apoio 

Domiciliário e onde também se realizam actividades culturais e desportivas. 

2. Na sede, as instalações são compostas por áreas comuns e áreas específicas: 

a) Direcção, espaço comum a todas as respostas sociais; 

b) Secretaria, espaço comum a todas as respostas sociais; 

c) Gabinete Técnico, espaço comum a todas as respostas sociais; 
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d) Sala de Descanso comum a todo o pessoal; 

e) Cozinha, espaço que serve principalmente a Creche, Jardim de Infância e o Pessoal; 

f) Refeitório, espaço que serve as crianças e o Pessoal; 

g) Salas de Aula, espaços onde estão distribuídas as crianças conforme as idades; 

h) Casas de banho comuns ao Pessoal; 

i) Casas de banho para a Creche e para o Jardim de Infância; 

j) Espaços Exteriores. 

No edifício polivalente, as instalações são compostas também por áreas comuns e 

específicas: 

a) Economato, espaço comum a todas as respostas sociais; 

b) Lavandaria, espaço comum a todas as respostas sociais; 

c) Cozinha, espaço que serve principalmente o C.A.T.L., o Serviço de Apoio 

Domiciliário, o Bar, as Escolas da Bemposta e da Boavista e o Pessoal; 

d) Refeitório, espaço que serve as crianças do C.A.T.L., as colaboradoras do Serviço 

de Apoio Domiciliário e o Pessoal; 

e) Bar, serve a comunidade e o Pessoal da Instituição; 

f) Sala de C.A.T.L., espaço que recebe as crianças inscritas nessa resposta social; 

g) Casa de Banho do CA.T.L.; 

h) Casa de Banho da Cozinha e Lavandaria; 

i) Garagem de viaturas comuns a todas as respostas sociais;  

    

 

NORMA XIII 

Horário de Funcionamento 

1. O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro de Bem-Estar Social da Maiorga, funciona 

durante a semana, fins-de-semana e feriados (regulamentação própria). 

2. O horário de funcionamento do SAD funciona de Segunda a Sexta das 8h30 às 14h30 e das 

15h30 às 17h30. 

3. O SAD ao Fim-de-semana funciona ao Sábado/Domingo/Feriados a tempo inteiro com 

excepção de Dia de Natal, Ano Novo e Páscoa sendo que na véspera de Natal e Ano Novo 

funcionará até às 13:00 horas. 

 

 

NORMA XIV 

Pagamento de Mensalidades 

1. O Pagamento da mensalidade/comparticipação é efectuado até dia 20 de cada mês na 

Secretaria da Instituição, por transferência bancária. 

2. O não pagamento da comparticipação devida e a ausência de justificações nesse sentido, 

permite ao CBES o direito à suspensão dos serviços prestados ao utente. 
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NORMA XV 

Tabela de Comparticipações/ Preçário das Mensalidades 

1. A tabela das comparticipações familiares foi calculada de acordo com a legislação/ 

normativos em vigor e encontra-se afixada em local bem visível. 

2. De acordo com o disposto na Circular Normativa n.º 3, de 02/05/97 e na Circular 

Normativa n.º7, de 14/08/97, da Direcção Geral de Acção Social (DGAS), o cálculo do 

rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

R= RF – D 

          N 

Sendo que: 

R= Rendimento per capita 

RF= Rendimento mensal líquido do agregado familiar 

D= Despesas fixas 

N= Número de elementos do agregado familiar 

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

▪ O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, 

designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social única; 

▪ O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação 

própria; 

▪ Os encargos médicos mensais com transportes públicos; 

▪ As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença 

crónica. 

A comparticipação familiar mensal é efectuada no total de 12 mensalidades, sendo que o valor 

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

anualmente auferidos, por cada um dos seus elementos. 

3. Haverá lugar a uma redução de 25% na comparticipação familiar mensal, quando o período 

de ausência, devidamente justificado, exceda os 30 dias não interpolados. 

4. Em caso de alteração à tabela/ preçário em vigor, os clientes serão avisados previamente no 

prazo de um mês.  

 

 

NORMA XVI 

Confecção, Transporte/Distribuição de Refeições 

1. O serviço de Apoio Domiciliário contempla as seguintes refeições diárias: 

1.1.   Pequeno-almoço; 

1.2.   Almoço; 

1.3.   Lanche e Jantar; 
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2.  As refeições referidas no ponto anterior serão disponibilizadas ao cliente de acordo com as 

suas necessidades e conforme o previamente acordado. 

3.  As ementas serão afixadas, semanalmente, em local visível. 

4.  A alimentação será ajustada a alergias alimentares, a intolerâncias alimentares e/ou à 

necessidade de dieta. 

 

 

NORMA XVII 

Actividades/ Serviços Prestados 

1. As atividades desenvolvidas no SAD estão de acordo com o Plano Anual de Actividades, 

elaborado no início de cada ano civil, que se encontra afixado em local visível. 

2.  Os serviços prestados pelo SAD são acordados no acto da admissão do cliente. 

2.1 O serviço de alimentação consiste na confecção, transporte e distribuição de refeições. É 

constituída por uma refeição principal, uma sopa triturada ou normal e o segundo prato. 

2.2 Uma peça de fruta cozida, assada ou crua, leite, iogurte, salada e pão. As refeições são 

distribuídas diariamente, uma vez por dia. O Lanche é preparado em casa do utente. 

2.3 O serviço de higiene pessoal baseia-se na prestação de cuidados de higiene corporal e 

conforto e é prestado diariamente, preferencialmente no período da manhã. Aos clientes 

em situação de dependência (acamados), a higiene é-lhes prestada todos os dias. Sempre 

que se verifique necessário o serviço poderá compreender mais do que uma higiene 

pessoal diária. A equipa poderá ainda colaborar na prestação de cuidados de saúde 

básicos sob supervisão de pessoal de saúde qualificado. 

2.4 Por higiene habitacional entende-se a arrumação e limpeza do domicílio do cliente, nas 

zonas e áreas de uso exclusivo do mesmo. São efectuadas consoante a necessidade do 

cliente. 

2.5 No que respeita ao tratamento de roupas, são consideradas as de uso diário, da cama e 

casa de banho, exclusivas do cliente. 

2.6 Os clientes serão sempre contactados para participar em actividades culturais e 

recreativas promovidas pela Instituição ou por outras da região, ficando o transporte do 

e para o domicílio a cargo da Instituição. 

 

 

 

NORMA XVIII 

Passeios ou Deslocações 

Os passeios/deslocações dos utentes serão previamente comunicados aos próprios para que se 

pronunciem sobre a sua participação ou não no mesmo, e caso se justifique, será também 

comunicado à pessoa próxima (responsável) do cliente. 
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NORMA XIX 

Quadro de Pessoal 

O Quadro de Pessoal deste estabelecimento encontra-se afixado em local bem visível, contendo 

a indicação do número de recursos humanos (direcção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e 

voluntários), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos 

em vigor. 

 

 

NORMA XX 

Direção Técnica 

1. O SAD é da responsabilidade da Técnica Superior de Serviço Social, que exerce na 

instituição, as funções de Directora Técnica e de Assistente Social. 

 

Enquanto Diretora Técnica compete-lhe: 

a) Dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela sua organização, planificação, 

execução, controlo e avaliação; 

b) Assegurar o recrutamento de profissionais com formação/qualificação adequada à 

prestação dos serviços propostos; 

c) Assegurar a coordenação das equipas prestadoras de cuidados; 

d) Garantir a qualidade técnica do diagnóstico de cada situação e da elaboração do 

respectivo plano de cuidados; 

e) Garantir a supervisão do pessoal do SAD; 

f) Proporcionar o enquadramento técnico para avaliação da evolução de cada situação, em 

função do plano de cuidados definido; 

g) Sensibilizar o pessoal face às problemáticas dos clientes. 

 

 

 Enquanto Técnico Superior de Serviço Social compete-lhe: 

a) A recepção, o estudo e diagnóstico das situações, tendo em vista a selecção dos pedidos 

de Ajuda Doméstica, segundo os critérios estabelecidos; 

b) Definir o tipo de ajuda a conceder a cada cliente, segundo o estudo e diagnóstico que 

fez da situação, para propor à Direção; 

c) Intervir no recrutamento e formação inicial e continuada das Ajudantes Familiares 

Domiciliárias; 

d) Orientar e distribuir as actividades pelos Ajudantes Familiares Domiciliárias, 

elaborando um plano de ação; 

e) Promover reuniões de trabalho com o Pessoal do SAD; 
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f) Fornecer os Ajudantes Familiares Domiciliárias elementos, dentro do sigilo necessário, 

para um trabalho mais justo e adequado, do cliente; 

g) Distribuir os Ajudantes Familiares Domiciliários de modo a conciliar as suas 

características com as dos clientes; 

h) Acompanhar a evolução das situações, através de visitas aos clientes e das informações 

que as Ajudantes Familiares Domiciliárias lhe devem transmitir; 

i) Requisitar à Direcção, material necessário ao funcionamento do SAD; 

j) Contribuir para que o SAD seja uma acção integradora do utente na família, na 

vizinhança e na comunidade; 

k) Organizar as fichas dos clientes do SAD; 

l) Informar e encaminhar o utente, para a melhor utilização dos recursos existentes na 

comunidade; 

m)  Colaborar activamente com a equipe de saúde e entidades ou organismos que directa ou 

indirectamente sejam intervenientes no SAD; 

n) Fomentar e encorajar o contributo de pessoas que possam prestar trabalho voluntário, 

sempre que esse apoio se revele útil ao utente, enriquecendo as relações de vizinhança e 

de interajuda na comunidade; 

o) Acompanhar e enquadrar o voluntariado; 

p) Promover a realização de reuniões periódicas do pessoal directamente interveniente no 

SAD, para planeamento e avaliação das acções a desenvolver ou desenvolvidas; 

 

 

As Ajudantes de Acção Directa trabalham directamente com idosos, quer individualmente, 

quer em grupo, tendo em vista o seu bem-estar, pelo que executam a totalidade ou parte das 

seguintes tarefas: 

a) Prestar cuidados de higiene e conforto pessoal, adequadas às necessidades específicas 

do utente; 

b) Distribuir o almoço pelos utentes; 

c) Limpar e arrumar o domicílio; 

d) Recolher a roupa suja, do utente e enviá-la à Instituição, onde será tratada; 

e) Distribuir a roupa já tratada na Instituição, pelos utentes; 

f) Realizar pequenos serviços externos, quando se mostre necessário, como: ir à mercearia 

comprar alimentos ou material de limpeza, contactar vizinhos ou familiares dos utentes, 

por razões relacionadas com aqueles; 

g) Trazer para a Instituição, todos os dias, as marmitas do almoço do dia anterior; 

h) Estar permanentemente atento ao comportamento do utente, dialogando o mais possível 

com este, de modo a poder aperceber-se de ocorrências anormais ou pouco habituais; 
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i) Transmitir imediatamente à Técnica de Serviço Social todas as ocorrências que 

considere anormais ou pouco habituais no comportamento do utente, com vista a uma 

permanente adaptação do apoio às suas necessidades; 

j) Apresentar à Técnica de Serviço Social listas de material que considere necessário ao 

funcionamento da Ajuda Doméstica, ou daquele que necessita ser substituído; 

k) Deve estar atento ao estado do equipamento doméstico do Idoso e informar o Técnico 

de Serviço Social, tendo em conta a degradação e inadaptação daquele, pode provocar 

acidentes graves; 

l) Preencher convenientes, todos os dias, as folhas de assiduidade dos Idosos, que lhe 

serão distribuídas; 

m) Compreender a situação do utente e proporcionar-lhe um clima de bom entendimento, 

respeitando a individualidade e privacidade deste e do seu agregado familiar; 

 

 

Ao pessoal da Cozinha compete-lhes: 

a) Preparar e confeccionar o almoço, levando em linha de conta a especificidade alimentar 

de cada utente; 

b) Distribuir os alimentos que constituem o almoço, pelas marmitas de cada utente, tendo 

em conta as dietas; 

c) Efectuar a lavagem das marmitas e cestos que lhe são entregues pelas Ajudantes 

Familiares Domiciliárias; 

 

 

Ao pessoal da Lavandaria compete-lhes: 

a) Lavagem e tratamento de roupa; 

b) Colocar a roupa de cada utente no seu respectivo cesto; 

c) Marcação da roupa dos utentes, sendo para o efeito atribuído um número específico para 

cada um deles; 

 

 

 

Capítulo IV 
DIREITOS E DEVERES 

 

 
NORMA XXI 

Direitos dos Clientes 
São direitos dos clientes: 
 

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

como pelos seus usos e costumes; 



12 | P á g i n a  
 

b) A garantia da qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através do recrutamento 

de profissionais com formação e qualificação adequada; 

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

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

ou da respectiva família; 

d) 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; 

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

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

f) Dar conhecimento ao utente e/ou seus familiares de todas as alterações respeitantes às 

condições de prestação do mesmo, respectivo preçário e acesso à ementa semanal; 

 

 

NORMA XXII 

Deveres dos Clientes 

São deveres dos clientes: 

a) A colaborar com a Instituição, prestando-lhe todas as informações necessárias de forma 

a adequar à sua situação de cuidados individualizados e em estar com o cliente ao fim-

de-semana; 

b) A respeitar e tratar com urbanidade o ajudante familiar, deixando-o desenvolver o seu 

trabalho segundo os seus métodos; 

c) A indicar o receituário médico, forma e horário em que deve ser ministrado (caso se 

aplique); 

d) A comunicar qualquer ausência que impossibilite a prestação do serviço de apoio 

domiciliário; 

e) A pagar o preço acordado, nos prazos fixados; 

f) A comunicar qualquer alteração substancial na forma de prestação dos serviços 

solicitados;  

 
 
 
 

NORMA XXIII 

Direitos da Entidade Gestora do Serviço 

São direitos da entidade gestora do serviço: 

a) A lealdade e respeito por parte dos clientes e pessoas próximas; 

b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento; 

c) Receber as comparticipações mensais e outros pagamentos devidos, nos prazos 

fixados; 
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NORMA XXIV 

Deveres da Entidade Gestora do Serviço 

São deveres da entidade gestora do serviço: 

a) Prestar os serviços constantes do respectivo regulamento interno; 

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

recrutamento de profissionais com formação e qualificação adequadas; 

c) Admitir ao seu serviço profissionais idóneos; 

d) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através de 

auscultação dos utilizadores; 

e) Manter os ficheiros de pessoal e de clientes actualizados;  

f) Manter atualizados os processos dos clientes; 

g) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes; 

h) Dispor de um livro de reclamações; 

i) Manter devidamente atualizado o preçário dos serviços e respetivas condições 

de prestação; 

 

NORMA XXV 

Interrupção da Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente 

 

1. Sempre que o utente se ausente do seu domicílio, deve comunicar previamente o facto, assim 

como o período de ausência previsto, à Ajudante Familiar Domiciliária e esta ao Técnico de 

Serviço Social. 

2. Haverá lugar a uma redução de 75% na comparticipação familiar mensal, quando o período 

de ausência devidamente justificada, exceda 30 dias não interpolados. 

3. Nas situações em que o utente, se ausente para ir para os cuidados continuados fica isento de 

pagamento. 

 

NORMA XXVI 

Contrato 

Nos termos da legislação em vigor, entre cliente ou seu representante legal e a entidade gestora 

do serviço deve ser celebrado, por escrito um contrato de prestação de serviços. 

 

 

NORMA XXVII 

Cessação da Prestação de Serviços por Facto Imputável ao Prestados 

1. A desistência dos utentes deve ser comunicada até dia 15 do mês anterior. 

2. Em caso de falecimento até ao dia 15, a mensalidade será reduzida em 50%. 
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NORMA XXIII 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento possui livro de reclamações, que 

poderá ser solicitado junto da Secretaria sempre que desejado.  

 

 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

NORMA XXIX 

Alterações ao Regulamento 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos esclarecimentos ou das 

estruturas prestadoras de serviços deverão informar e contratualizar com os clientes ou seus 

representantes legais 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. 

Estas alterações deverão ser comunicadas à entidade competente para o 

esclarecimento/acompanhamento técnico da resposta social. 

 

NORMA XXXII 

Integração de Lacunas 

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

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

 

 

NORMA XXXIII 

Disposições Complementares 

 

1. Apenas a Direção do CBES poderá alterar o presente regulamento. 

2. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Direção/Diretor Técnico. 

 

 

NORMA XXXIV 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor em Outubro de 2016. 

 

A Direção CBES MAIORGA 
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