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@) Centro de Apoio Social da Carregueira

CAPITULO I - Disposições Gerais

Artigo 7.e - (Âmbíto de Apticoção)
A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas é uma resposta social do Centro de Apoio
Social da Carregueira, lnstituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva ne

503524158, com sede na Rua do Algaz ne 1, na Carregueira, devidamente registada na

Direcção-Geral de Segurança Social, sob a inscrição ne 94/96, Livro n.e 6, Fls 155 desde
os/02/r9e6.

Artígo.2e - ftegisloção Aplicável)
A Resposta Social de Estrutura de Residencial para Pessoas ldosas do Centro de Apoio
Social da Carregueira, rege o seu funcionamento de acordo com:
a) Decreto-lei n.e t72-Al2OL4, de 14 de novembro que aprova o Estatuto das IPSS;

b) Despacho Normativo n.e 75/92, de 20 de maio que regula o regime jurídico de

cooperação entre as IPSS e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;

c) Portaria n.e 67/2O12, de 21 de março que define as condições de organização,
funcionamento e instalação a que devem obedecer as estruturas residenciais para

pessoas idosas;

d) Decreto-lei n.e 3312014, de 4 de março que define o regime jurídico de instalação,
funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por

entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenaciona l;

e) Protocolo de Cooperação em vigor;
f) Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC;

g) Contrato Coletivo do Trabalho das IPSS.

Artigo3e - pbjetivos do Regulomento)
O presente Regulamento lnterno visa:

1. Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados.
2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da

lnstituição.
3. Promover a participação ativa dos utentes ou seus representantes legais ao nível da

gestão das respostas sociais.

CAPíTULO tl- Natureza e Afins

Artigo.4e - (Âmbito)
1. A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas é uma resposta social de âmbito
regional que consiste no alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente,
garantindo a qualidade de vida do utente e promovendo a sua saúde e bem-estar.

Artigo.Se - pbjetivos)
São objetivos da Estrutura Residencial para Pessoas ldosas:
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1. Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades biopsicossociais
das pessoas idosas;

2. Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades
específicas de cada pessoa;

3. Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco,
assegurando o encaminhamento mais adequado;
4. Contribuir para a protelação das consequências nefastas do envelhecimento.
5. Fomentar relações interpessoais ao nível dos utentes e destes com outros grupos
etários.
6. Desenvolver condições que permitam preservar a sociabilidade e incentivar a

relação familiar.
7. Contribuir para a prevenção de dependência, promovendo a autonomia.

Artigo.6e - (SeruÍços e atividades desenvolvidas)
1. A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas assegura, entre outros, os seguintes
serviços:
a) Refeições e apoio nas refeições adequada às necessidades dos utentes;
b) Cuidados de higiene;
c)Tratamento de roupa;
d) Higiene dos espaços

e) Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação
cognitiva;
f) Administração terapêutica prescrita;
g) Cuidados de enfermagem, bem como acesso a cuidados de saúde;
hlApoio psicossocial.

2. A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas pode assegurar ainda os seguintes
serviços, mediante pagamento extra mensa lidade:
a)Cuidados de imagem;
b) Acompanhamento e transporte a consultas, assim como a exames complementares
de diagnóstico;
c) Atividades desportivas.

CAPíTULO lll- Da Admissão dos Utentes

Artigo.Te - Pondições para Admissão)
São condições gerais para admissão na Estrutura Residencial para Pessoas ldosas:

1. Ter idade igual ou superior a 65 anos, salvo caso excecionais a considerar,
individualmente, pela equipa técnica da lnstituição.

Artigo.Se - pritérios de priorídade da odmissão)
1. São critérios de prioridade para admissão de utentes na Estrutura Residencial para

Pessoas ldosas:
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a) Residir ou ser natural da freguesia de Carregueira (critério de ponderação - 20

pontos);

b) Residir ou ser natural da União de freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande

(critério de ponderação - 15 pontos);

c) Ser sócio ou cônjuge de sócio(a) do Centro de Apoio Social da Carregueira (critério

de ponderação (15 pontos);

d) Ser familiar em linha reta do 1e grau ascendente ou descendente de um sócio(a) do

Centro de Apoio Social da Carregueira (critério de ponderação - 10 pontos);

e) Ser utente de outra valência (critério de ponderação - 20 pontos);

f) Ter o cônjuge a frequentar a Estrutura Residencial para Pessoas ldosas desta

lnstituição (critério de ponderação - 15 pontos);

g) Situação de emergência social, desajustamento ou conflito familiar grave (critério de

ponderação - 15 pontos).

2. A prioridade de cada admissão será encontrada pela soma da pontuação dos vários

critérios indicados no artigo anterior. Em caso de empate, a decisão da admissão,

caberá à Direção Técnica da lnstituição, depois de cuidada e ponderada análise da

situação dos candidatos, sendo que a alínea c) do n.s 1 do presente artigo contará

como fator decisório.

Artigo.ge - (Processo de Candidatura)

1. Para efeitos de admissão, deverá ser preenchida uma ficha de inscrição que

constitui parte integrante do processo do utente, devendo o candidato fazer prova das

declarações efetuadas, mediánte a entrega de cópia dos seguintes documentos:

a) Bilhete de ldentidade ou Cartão do Cidadão do utente e do seu representante legal;

b) Cartão de Utente dos serviços de saúde ou de outros subsistemas de saúde;

c) Cartão de Beneficiário / Pensionista da Segurança Social do utente e do seu

representante legal;

d) Cartão de Contribuinte do utente e do representante legal;

e) Declaração médica com resumo do processo clínico, boletim de vacinas e relatório

médico comprovativo da situação clínica do utente;

f) Declaração de IRS ou declaração de todos os rendimentos do utente;
g) Documentos probatórios das despesas com aquisição de medicamentos de uso

continuado em caso de doença crónica.

2. O período de candidatura decorre durante todo o ano, nos dias úteis, das th30 às

L6h, sendo conveniente o agendamento antecipado do ato.

Artigo.T0e - ftisto de esPera)

1. Caso não seja possível proceder de imediato à admissão, por inexistência de vagas,

será comunicado ao candidato a posição que ocupa na lista de espera'

2. A ordenação da lista de espera respeitará os critérios indicados no Artigo.9e.
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Artigo.TTe - $dmissão)
1. A decisão de admissão é da competência da Direção que, para o efeito, terá em
consideração a avaliação previamente realizada pela Direção Técnica.
2. Os candidatos serão sempre informados do resultado da decisão num período
máximo de cinco dias úteis.
3. Em situações de admissão urgente, esta será sempre a título provisório com parecer
e autorização da Direção Técnica, sujeita a retificação da Direção.
4. A necessidade urgente de admissão será analisada casuisticamente em função da
situação concreta que resultará de um conjunto de ocorrências excecionais e
imprevisíveis.
5. A instituição pode, a qualquer momento, reavaliar o utente e/ou familiar
responsável, podendo tomar a posição que mais se adeque ao bem-estar dos
candidatos.

Artigo.T2e - (Processo lndividual do lltente)
1. Para melhor conhecer os aspetos físico, social e psicológico de cada utente, e

contribuir para melhorar a sua integração na dinâmica da lnstituição, são organizados
pela Direção Técnica processos individuais, dos quais constam, para além da
identificação pessoal, elementos sobre a situação social e financeira, necessidades
específicas, bem como outros elementos relevantes.
2. No Processo lndividual do Utente devem constar:
a) Documentos solicitados no artigo $e, relativo ao processo de candidatura;
b) Data de admissão;
c) ldentificação e contacto de familiar ou representante legal;
e) ldentificação e contacto do médico assistente;
f) ldentificação da situação social;
g) Processo de saúde, que possa ser consultado de forma autónoma;
h) Plano individual de cuidados (PlC);

i) Registo de períodos de ausência da Estrutura Residencial, bem como de ocorrência
de situações anómalas;
j) Contrato de Prestação de Serviços.
k) Ficha de diagnóstico.
2. O Processo lndividual do Utente é arquivado em local próprio e de fácil acesso à
Direção Técnica, garantido sempre a sua confidencialidade.

Artigo.T3e - (Acolhimento dos novos lltentes)
No acolhimento dos novos utentes desenvolvem-se as seguintes tarefas:
1, Gerir, adequar e monitorizar os primeiros serviços prestados ao utente.
2. Prestar esclarecimentos em caso de necessidade e avaliar as reações do utente.
3. Promover a participação da(s) pessoa(s) próxima(s) do utente nas atividades
desenvolvidas.
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4. Recordar as regras de funcionamento da resposta social em questão, assim como os
direitos e deveres de ambas as partes e as responsabilidades de todos os
intervenientes na prestação do serviço.
5. Desenvolver, observar ou aprofundar alguns aspetos da entrevista de avaliação
diagnostica, completando ou alterando sempre que necessário,o conteúdo da ficha de
Avaliação Diagnóstica.

Artigo. 74e - (Contrato)
1. O acolhimento na Estrutura Residencial para Pessoas ldosas do Centro de Apoio
Social da Carregueira pressupõe e decorre da celebração de um contrato, que vigorá,
salvo estipulação escrita em contrário, a partir da data de admissão do utente.
2. As normas do presente regulamento são igualmente consideradas cláusulas
contratuais a que os utentes, seus familiares ou responsáveis, devem manifestar
integral adesão.

Artigo.Tie - paducidade do controto)
1. O contrato caduca nas seguintes situações:
a)Verificando-se a impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de desenvolver
a atividade dos equipamentos e serviços envolvidos na resposta social em referência;
b) Com ausência superior ou igual a 30 dias sem justificação;

c) Com o falecimento do utente.

Artigo.T6e'- $uspensão ou resolução do controto)
1. Ao Centro de Apoio Social da Carregueira reserva-se o direito de suspender ou

resolver o contrato sempre que os utentes, 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, o relacionamento com terceiros e a

imagem da lnstituição.
2. O contrato pode ainda ser suspenso sempre que o utente, designadamente por

virtude do agravamento do seu estado de saúde, seja fator de perturbação do bem-

estar dos restantes utentes da instituição.
3. A decisão de suspender o contrato de frequência da Estrutura Residencial para

Pessoas ldosas é da competência da Direção da lnstituição, sob proposta da Direção
Técnica, após prévia audição do utente e do respetivo agregado familiar, na pessoa do

responsável, devendo ser-lhes notificada a decisão.

4. A suspensão do contrato de frequência previsto no ponto 3. Será sempre precedido

de um aviso, nunca inferior a 15 dias relativamente à sua aplicação, com vista a que

haja tempo para o encontro da solução alternativa.

Regulamento lnterno - ERPI Página 6 de 16



I

I

I

I

{6} centro de Apoio social da carregueira
I

I

I

t-
I

I aapírulo tV - Prestação de cuidados e serviços

I

I Artigo 77e - (Alimentação)

I t. A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas proporciona aos seus utentes as

I seguintes refeições diárias:

I a) Pequeno-almoço (9h);

I b) chá (11h);

I c)Almoço (12h30);

I d) Lanche (16h);

I e) Jantar (19h30)

I f) ceia (22h)

I Z. As ementas devem constar de documento escrito, exposto em local adequado;

I S. São de cumprimento obrigatório as dietas dos utentes, sempre que prescritas pelo

I médico/nutricionista.

I

I ertigo.TSe - Puidados de higiene)

I t. Os cuidados de higiene pessoal baseiam-se na prestação de cuidados de higiene

| .orporal e conforto e é prestado diariamente e sempre que necessário'

I

I eftigo.79e'(Trotomento de roupa)

I t. O tratamento das roupas de uso pessoal, de cama e de casa de banho é assegurado

I Pela lnstituição.
I

1 Z, As roupas de uso pessoaÍ deverão chegar à ERPI devidamente marcadas, para

I melhor identificação, com marca a combinar previamente.
I

II aftigo.2oe'(Atividades de onimação)

I f. A ERpl proporciona um plano anual e semanal de atividades que procurará

I Uinamizar atividades culturais, recreativas e ocupacionais que promovam o bem-estar

I do idoso.

I Z, Será sempre incentivado a organização de atividades abertas à comunidade,

I tomentando a interação entre as diversas instituições, sobretudo a nível concelhio'

I l. Será sempre fomentada a participação dos utentes na vida diária do

I ;:ï::f:i:Jlï;", poderão ser inctuídos passeios e atividades no exrerior, que são

I previamente comunicados aos utentes, para que estes se pronunciem sobre a sua

I narticipação ou não nos mesmos. Caso se justifique será também comunicado ao

I responsável Pelo utente.

I Z. pontualmente, poderão ser organizados passeios, visitas ou atividades fora da área

I ae abrangência do Centro de Apoio Social da Carregueira em que os participantes

I noderão ter que colaborar no pagamento das despesas da atividade'

I

I
I
I

| 

^ 
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ArtÍ go. 2 7e - (Ad mi n istraçã o Te ro pê utÍ ca )
1. A ERPI assegura a administração da medicação prescrita.

Artigo.22e - $uídados de Enfermogem e outros cuidodos de saúde)
1. Os Cuidados de Enfermagem são da responsabilidade ds ERPI.

2. Os utentes devem usufruir da assistência médica prestada pelo médico de família do
Centro de Saúde, podendo a lnstituição, ocasionalmente, acompanhar os utentes
nessas consultas.
3. Em caso de deslocação urgente ao Hospital, a lnstituição informará de imediato o
responsável.
4. A aquisição da medicação prescrita ao utente é sempre da responsabilidade do
mesmo ou familiar.

CAPITUtO V - Regras de Funcionamento

Artigo. Pe - (Horários de Funcíonamento)
1. A Estrutura Residencial para Pessoas ldosas funciona todos os dias do ano Z4h/dia;
2. O horário de visitas será afixado em localvisível.

A,rtigo.24e - (6erois)
1. O Utente ou seu representante devem avisar atempadamente a dispensa das refeições.
2. O utente não deve colocar nas paredes das diversas dependências pregos, quadros, etc. sem
a prévia autorização da Direção Técnica.

3. Não permitido ter quaisquer tipos de alimentos ou bebidas nos quartos, tendo em vista a

higiene e a segurança alimentar.
4. Não é permitido adquirir ou trazer bebidas alcoólicas para a ERPI para consumo dos utentes.
5. As prezadas visitas não trazer e deixar qualquer tipo de alimentação ou bebidas para os

nossos utentes sem o conhecimento prévio de algum colaborador.
6. É parte integrante do nosso quadro de ética, não poder receber qualquer gratificação dos
utente e/ou familiares.
7. As saídas dos utentes são livres, estando apenas subordinadas a um horário próprio, de

acordo com o funcionamento dos serviços, devendo, na medida do possível, ser comunicadas
à Direção Técnica atempadamente.
8. Os utentes invisuais ou aqueles cuja saída, por qualquer limitação física, mental, psicológica

ou idade avançada, possa representar risco ou perigo para a sua segurança pessoal, só terão
permissão para tal, quando acompanhadas pelo representante legal ou familiar próximo e com

ordem de saída registada e autorizada pela Direção Técnica, na qual assumem a

responsabilidade pelo seu regresso à ERPI.

Artígo.25e - fiorário de visitas)
O Horário destinado a visitas está compreendido entre as 14h30 e às 18h.
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Artigo.26e - (Pogamento do Compofticipação FamilÍor/Mensolidade)
1. A frequência na resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas ldosas implica
o pagamento de uma Comparticipação familiar/Mensalidade por parte do
utente/familiar.
2. O pagamento da comparticipação/mensalidade é efetuado no período
compreendido entre o dia 1 e 8 do mês em curso, sendo que a mesma deverá ser paga
por meio de cheque, transferência bancária ou numerário, nos Serviços
Administrativos do Centro de Apoio Social da Carregueira, das th00 às 13h00, nos dias
úteis.
3. O não pagamento das mensalidades no prazo estabelecido, ímplica o pagamento de
juros de mora de 50Á, ou de tO% passados 22 dias do prazo limite indicado na alínea 2.
4. Sempre que se verifiquem atrasos no pagamento das mensalidades superiores a 30
dias, será o responsável notificado por escrito com envio de carta registada com aviso
de receção a proceder à quitação da dívida, sob pena de rescisão de contrato.
5. As comparticipações familiares serão atualizadas todos os anos de acordo com a lei
em vigor. Para esse efeito, serão solicitados os rendimentos mensais atualizados,
responsáveis pela determinação da mensalidade final.

Arti go. 27e - (Co m po rtÍ ci pa çã o F a mi I io r/ Me n so I i d ade)
1. A mensalidade é estabelecida de acordo com o rendimento do utente (RC).

2. Para efeitos da determinação do montante de rendimentos do utente (RC),

consideram-se os seguintes rendimentos:
a) De pensões - pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou
outras de idênticas natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo
de companhias de seguro ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos;
b) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por
deficiência);
c) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio
ou de parte, serviços relacionados com aquela cedência, diferenças auferidas pelo
sublocador entre a renda recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência
do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência de uso de partes comuns de
prédios. Sempre que destes bens imóveis não resultar rendas ou que estas sejam
inferiores ao Valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o
valor igual a5%do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada, ou
da certidão de teor matricial ou do documento que titule a aquisição, reportado a 31
de dezembro do ano relevante. Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a

habitação permanente do requerente e respetivo agregado familiar, salvo se o seu
Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação em que se
considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.
d) De capitais - rendimentos definidos no art.e 5e do Código do lRS, designadamente
os juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos
financeiros. Sempre que estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos
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depósitos bancários e de outros valores mobiliários, do requerente ou de outro
elemento do agregado, à data de 31 de dezembro do ano relevante, considera-se
como rendimento o montante resultante da aplicação de 5%;

e) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo
tribunal, no âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida).
3. De acordo com a alínea 1, o cálculo do rendimento do utente é realizado de acordo
com a seguinte fórmula:

RC=RAF/12-D

Sendo que:

RC = Rendimento mensaldo utente
RAF = Rendimentos globais do utente (anual ou anualizado)
D = Despesas mensais fixas

Artigo.2Se - (Despesas mensois fixas)
1. No que respeita às despesas mensais fixas, consideram-se para o efeito:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido,
designadamente do imposto sobre o rendimento;
b)As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença

crónica;

Artigo.29e - ffobela de Comparticipações)
1. O valor da comparticipação mensal na ERPI determina-se pela aplicação de uma
percentagem sobre o rendimento do utente, variável entre 75o/o e 90% de acordo com
o grau de dependência do utente.
2. À despesa referida no b) do n.e 3 do artigo 28e é estabelecida como limite máximo

do total da despesa o valor correspondente à RMMG. Nos casos em que seja inferior, é

considerado o valor real da despesa.

3. A prova dos rendimentos do utente é feita mediante apresentação da declaração de

lRS, respetiva nota de liquidação e/ou outros documentos probatórios.
4. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, ou a

falta de entrega dos documentos probatórios, é livre a definição do montante da

comparticipação do utente.
5. A prova das despesas mensais fixas é feita mediante apresentação dos documentos
comprovativos.
6. À comparticipação apurada nos p.e 1 deste artigo pode acrescer uma

comparticipação familiar dos descendentes ou outros familiares, acordada entre as

partes interessadas, sempre a comparticipação do utente e o valor pago pela
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Segurança Social seja inferior ao valor do referencial anual por cama. Para o efeito,
será feito acordo escrito e será emitido respetivo recibo, de forma individualizada.

7. A soma das comparticipações do utente, familiares e Segurança Social excederá o

valor do referencial anual por cama, acrescido deL5%.

8. Para vagas sem acordo de cooperação, o valor da comparticipação dos familiares

será calculado em função do custo real da vaga.

ArtÍgo. 3ge - (Assiduidode)

1. Consideram-se ausências justificadas as resultantes de motivos relevantes

devidamente comprovados e dados a conhecimento da Direção Técnica.

2. Na ausência, devidamente justificada, igual ou superior a 15 dias não interpolados

haverá lugar a uma redução de tO% da comparticipação familiar mensal.

3. Considera-se cancelada a inscrição na ausência não justificada por um período

superior a 30 dias.

ArtÍgo37e - $oído dos utentes)
1. Não tendo a lnstituição um regime de porta fechada, as saídas dos utentes são livres,

pelo que a lnstituição não se responsabiliza por qualquer incidente que ocorra fora das

instalações, em saídas não autorizadas e não acompanhadas pelos seus colaboradores.

2. Na existência de qualquer limitação pessoal que possa colocar em risco a segurança

física/psíquica do utente, estes só terão autorização para sair desde que

acompanhados por familiar, pessoa significativa ou funcionário da instituição.

3. A saída dos utentes das ihstalações da ERPI deverá ser sempre comunicada à

Direção Técnica da lnstituição.

Artigo 32e - Valores pessoais

1. A lnstituição não se responsabiliza pelo desaparecimento de qualquer bem ou valor

dos utentes, desde que os mesmos não tenham sido confiados à sua guarda.

2. Os bens ou valores confiados à guarda da lnstituição são depositados em local

próprio, em nome do proprietário.

3. Para efeito do n.e anterior, será elaborado um espólio dos bens que ficam à guarda

da lnstituição.
4. No caso de cessação do contrato por outro motivo que não seja por morte, todos os

valores serão restituídos ao utente.
5. No caso de falecimento do utente, todos os valores ficarão à guarda da lnstituição
que se responsabiliza pela restituição aos herdeiros legalmente reconhecidos.

Artigo 33e - Exéquíos fúnebres
1, Em caso de morte do utente, as despesas afetas são da inteira responsabilidade dos

familiares.
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Artigo 34e (Procedímentos em situoção de mous trotos)
1. Em situação de tomar conhecimento de utente vítima de negligência ou maus

tratos, a lnstituição atuará em conformidade com os normativos legais referentes a
esta matéria e em estreita colaboração com o Ministério Público.

CnPírUlO Vl* Direitos e Deveres

Artigo. 35e - (DireÍtos do Utente)
1. São direitos inalienáveis do utente:
a) Usufruir dos serviços solicitados e contratados para a cobertura das suas

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

b) Participar nas atividades de acordo com os seus interesses e possibilidades;

c) lgualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade,

idade, género, opção sexual ou condição social;

d) Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade da vida privada e

familiar, bem como dos seus usos e costumes;

e) Exigir qualidade nos serviços prestados;

f) Exigir o cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento;
g) Não estar sujeito a coação física e/ou psicológica;

h)Ter acesso ao livro de reclamações;

i) Utilizar os serviços e equipa.mentos disponíveis na ERPI;

j)Ter acesso à ementa semanal.

Artigo3ôe - (Deveres do utente)
1. São deveres do utente:
a) Respeitar e tratar com correção os utentes, colaboradores e elementos dos Órgãos

Sociais da lnstituição;
b) Abster-se de assumir qualquer comportamento que possa prejudicar a imagem da

lnstituição, a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à

eficaz prestação dos mesmos;

c) Observar o cumprimento das regras expressas no presente regulamento interno;

d) Zelar pelo asseio, conservação e organização da ERPI e do material, principalmente

no que diz respeito aos objetos de uso pessoal e coletivo;

e) prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as

respeitantes ao estado de saúde do utente e aos seus rendimentos para efeito de

apuramento da comparticipação familiar;
f) proceder ao pagamento da comparticipação familiar nos prazos estipulados no ne2

do Artigo.26e;
g) Suportar os custos de consultas, medicamentos, material de enfermagem,

ambulâncias e outros equipamentos que venham a ser necessários;
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h) Respeitar o horário das refeições, de modo a não prejudicar o bom funcionamento
do serviço;
i) Cumprir rigorosamente as prescrições médicas;
j) Não possuir nem consumir bebidas alcoólicas, exceto à refeição, desde que
devidamente autorizado pelo médico;
l) Não fumar dentro da lnstituição;
m) Apresentar-se devidamente limpo e arranjado;
n) Comunicar à lnstituição, atempadamente, qualquer alteração ao serviço, saídas e
ausências;

o) Participar de acordo com os seus interesses e possibilidades nas atividades
desenvolvidas;
p) Apresentar à Direção Técnica sugestões que visem a melhoria do funcionamento
dos serviços;
q) Apresentar reclamações à Direção Técnica, nos casos de desrespeito dos seus

direitos ou noutras situações que entenda serem lesivas para o próprio ou para a

lnstituição.

CAPíTULO Vll- Da Gestão dos Colaboradores

Artigo3Te - @eÍÍníção do Quodro e critéríos de Admissão)
1. O quadro de pessoal será estabelecido de acordo com as normas em vigor e

adaptado às necessidades dô Centro de Apoio Social da Carregueira, de forma a

potenciar a capacidade de resposta aos seus propósitos.
2. Do quadro de pessoal deverá constar um lugar, a preencher por um técnico com
qualificação adequada (Curso superior no âmbito das Ciências Sociais e Humanas), que

ocupará a função de Diretor Técnico.

3. Para a admissão do pessoal, a lnstituição deverá recorrer, sempre que possível, a

serviços vocacionados para a seleção e recrutamento de pessoal.

Artigo3Se - (Direitos dos Coloborodores)
1. Os direitos dos colaboradores, são os que decorrem das cláusulas do seu contrato
de trabalho ou, no caso do pessoal do quadro permanente, os que estão afixados na

lei, para as lnstituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S), tanto em termos
remuneratórios, como férias, faltas e outras regalias sociais.
2. A Direção da lnstituição pode, por decisão unilateral, conferir aos(ao) suas(seu)

colaboradoras (colaborador), regalias ou benesses extras, as quais serão decididas no
inicio de cada mandato ou de cada ano civil.
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Artigo39e - (Deveres dos Colaboradores)
L Todos os colaboradores do Centro de Apoio Social da Carregueira,
independentemente do seu vínculo à lnstituição, estão sujeitos aos deveres gerais a

que estão obrigados os funcionários das IPSS, designadamente:
a) Dever de lsencão;
b) Dever de Zelo;

c) Dever de Obediência;
d) Dever de Lealdade;
e) Dever de Sieilo;
f) Dever de Correcão;
g) Dever de Assiduidade:
h) Dever de Pontualidade.

2. O dever de lsenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, da

função que exerce e atuando sempre com independência e respeito pelos utentes das

respetivas valências e seus familiares.
3. O dever de Zelo consiste em conhecer as normas e as instruções dos superiores
hierárquicos, exercendo as funções com eficiência e correção.
4. O dever de Obediência consiste em acatar e cumprir as ordens superiormente
estabelecidas.
5. O dever de Lealdade consiste na subordinação nos objetivos e no interesse do
Centro de Apoio Social da Carregueira.
6. O dever do Sigilo consiste no segredo profissional inerente.
7. O dever da Correção consiste no respeito quer aos utentes, quer aos colegas e

superiores hierárquicos, quer em todas as situações em que está o nome do Centro de
Apoio Social da Carregueira.
L O dever da Assiduidade consiste em comparecer regular e continuamente ao

serviço, salvo em casos devidamente justificados e sem outra alternativa, tal como o
dever da pontualidade, são necessários para que os cuidados com os utentes sejam
prestados nas melhores condições.

Artigo.40e - (Outros Deveres dos Colaborodores)
!.Zelar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho que lhe

forem confiados pelo empregador ou superior hierárquico.
2. Promover ou executar os atos tendentes à melhoria do serviço prestado pela

lnstituição.
3. Cumprir as prescrições de segurança, higiene e saúde no trabalho que decorram da

Lei ou instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho.
4. O Colaborador deve apoiar os colegas nas suas necessidades profissionais.

5. O Colaborador deve manter um nível elevado da atualização profissional.

6. O Colaborador deve ter como referencial o conceito da missão, visão e valores da

lnstituição, promovendo continuamente a satisfação das necessidades dos clientes.
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Artigo.4Te - Direitos dos Coloboradores
1. Ser respeitado e tratado com respeito e honestidade.
2. Receber a retribuição, que deve ser justa e adequada ao trabalho.
3. Ser-lhe proporcionado boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral.
4. Ser respeitado na autonomia técnica que exerça na sua atividade e cuja
regulamentação ou deontologia profissional a exija.
5. Beneficiar de medidas preventivas de riscos e doenças profissionais, devendo ser
indemnizado dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho.
6. Receber a informação e formação adequadas à prevenção de riscos de acidente ou
doença.
7. Beneficiar de condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade
profissional com a vida familiar e pessoal.

8. Ser informado por escrito das suas funções e responsabilidades.
9. Não ser mudado para categoria inferior nem lhe ser diminuída a remuneração, salvo
nos casos previstos pelo Código de Trabalho ou em instrumento de Regulamentação
Coletiva de Trabalho.
10. Receber formação, através de um número mínimo anual de horas de formação,
mediante ações desenvolvidas na lnstituição ou através da concessão de tempo para

frequência de formação por iniciativa do trabalhador fora da lnstituição.
11. Todos os Colaboradores têm direito à mesma dignidade dentro da lnstituição, não
podendo ser beneficiado, prejudicado, privilegiado, privado de direitos ou isento de
deveres. Não deve sofrer qualquer tipo de discriminação que vá contra os direitos
universais do Homem
12. Lealdade e respeito por parte dos utentes e pessoas próximas.

CAPITULO Vlll- Disposições Gerais

Artigo.42e - (Alteroções oo Regulomento)
1. Nos termos da legislação em vigor, esta lnstituição compromete-se a informar e

contratualizar com os utentes e/ ou seus representantes legais, quaisquer alterações
ao presente regulamento com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data
da sua entrada em vigor.

Artígo 43e - Livro de reclamoções
1. Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui livro de reclamações, que
poderá ser solicitado na secretaria da lnstituição, sempre que desejado.

Artigo tWe - Casos OmÍssos
1. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Direção que
tomará as medidas que entender mais adequadas.
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Artigo 45e - Vigência
1. o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação, em
reunião de Direção, devendo ser revisto sempre que se considere oportuno.

Carregueira, 25 de junho de 2015

A Direção

Ó)ú/.*":,
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