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Capítulo I 
 

Da denominação e fins das Residências 
 

Artigo 1º 
Denominação 

 
O Centro de Apoio Social da Carregueira é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com o 
estatuto de Utilidade Pública, e sede na Rua do Algaz, n.os 1 e 3, 2140-666 Carregueira, e criou no 
seu espaço envolvente 4 Residências, Tipo T1.  
 

Artigo 2º 
Fins 

 
1. As Residências são mais uma resposta do Centro de Apoio Social da Carregueira, ao serviço da 

comunidade que visa: apoiar pessoas com capacidade para residir sozinhas, num espaço 
autónomo e privado/personalizado. 

 
2. Para concretizar este objetivo o Centro de Apoio Social da Carregueira tem ao seu dispor os 

seguintes serviços: 
 

a) Alimentação  
b) Cuidados de higiene e conforto 
c) Cabeleireiro  
d) Atividades lúdico/culturais, mediante plano previamente estabelecido  
e)  Tratamento de roupas  
f) Cuidados com a saúde (administração e preparação terapêutica, acompanhamento médico) 
g) Apoio administrativo 
h) Apoio 24h com sistema campainha chamada 
i) Apoio área da Reabilitação 
 

 
 

Capítulo II 
 

Dos Utentes 
 

Artigo 3º 
Condições Gerais de Admissão 

 
1. Condições de admissão: 
 

a) Idade igual ou superior a 65 anos, salvo casos excecionais a considerar individualmente; 
b) Com um grau de incapacidade leve, especialmente quando viva sozinho; 
c) Casal, pessoa isolada. 
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Artigo 4º 

Documentos a Apresentar 
 

1. Para admissão será necessário o seguinte: 
a) bilhete de identidade/cartão cidadão, (cartão de beneficiário e número de contribuinte); 
b) Informação do médico assistente por escrito; 
c) Cartão do Utente; 
d) O contrato tem que ser assinado pelo próprio e/ou por um representante, aquando da 

admissão do utente. 
 

Artigo 5º  
Por quem é feita a admissão 

 
1. A admissão dos utentes é feita pela Direção Técnica de acordo com as normas constantes no 

presente regulamento.  
 
 
 
 

Artigo 6º  
Processo Utente 

 
1. Para melhor conhecimento dos aspetos físico, psicológico e social do utente e acompanhamento 
da sua evolução nas residências, o (a) técnico social organiza um processo individual e confidencial e 
ainda um plano individual de cuidados (higiene do utente, da própria habitação – ficará estipulado na 
data da admissão os dias de banhos, bem como da higiene da habitação) 
2. Neste processo deve constar a indicação dos contatos de familiares de proximidade, de forma a 
serem contatados em caso de urgência; 
3. Deve constar ainda um plano de animação, realizado pela animadora da instituição; 
4. Será ainda realizado um processo de saúde, pela equipa de enfermagem e médico voluntário, 
onde deve constar todos os relatórios médicos considerados pertinentes, bem como exames 
complementares de diagnóstico e folha de terapêutica.  
 
 

Artigo 7º  
Serviços 

 
1. O utilizador usufruirá dos serviços em igualdade com os utentes de Lar: 

 
a) A alimentação é entregue na residência em tabuleiro hermético; 
b) Os cuidados de higiene e conforto são efetuadas na sua residência; Higienização do domicílio 

é efetuada uma vez por semana, ou quando se justifique. 
c) Cabeleireiro – podem usufruir do serviço existente no lar, sendo da responsabilidade do 

utente o respetivo pagamento; 
d) Atividades lúdicas/ culturais – realizadas nas instalações da ERPI, de acordo com o plano 

estabelecido; 
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e) Tratamento de roupas, as mesmas são levadas para a lavandaria e entregues na residência 
depois de cuidadas; 

f) Cuidados com a saúde – os cuidados de enfermagem são da responsabilidade da ERPI, de 
acordo com os horários do mesmo; Os utentes devem usufruir da assistência médica prestada 
pelo médico família; A aquisição da medicação prescrita ao utente é da responsabilidade do 
mesmo ou familiar; Deslocações a consultas são sempre cobradas pela instituição; A 
administração da medicação é da responsabilidade da instituição. 

g) Apoio administrativo – sempre nas instalações da ERPI; 
h) Serviço 24h – as funcionárias da ERPI no período noturno prestam assistência após chamada 

através campainhas emergência. 
i) Reabilitação Psicomotora – a técnica existente nas restantes valências poderá apoiar 

mediante avaliação prévia.  
 

2. Relativamente aos outros serviços são prestados no local onde funcionam habitualmente, 
mediante marcação e segundo um plano individual ajustado às necessidades e expetativas 
dos utentes. 

 
Artigo 8º  

Direitos dos Utentes 
 

1. A ser apoiado na satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais; 
 
2. Ser respeitado na sua individualidade, privacidade, assim como nas suas convicções políticas e 

religiosas; 
 
3. Participar quando o entender, em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e 

possibilidades de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida; 
 
4. Quando se justificar, ter apoio na gestão do seu pecúlio e de outros rendimentos. 
 
 

Artigo 9º 
Deveres dos Utentes 

 
O utente deve: 
 
1. Observar o cumprimento das normas expressas neste Regulamento Interno, bem como de outras 

decisões relativas ao funcionamento das Residências; 
 
2. Participar, na medida dos seus interesses e possibilidades, na vida diária das Residência, numa 

linha de solidariedade e de manutenção de uma vida ativa; 
 
3. Comparticipar mensalmente nos custos da sua manutenção com o que foi acordado; 

 
4. Sempre que se ausentarem mais de 24h devem dar conhecimento aos serviços; 

 
5. Zelar pelo bom funcionamento do complexo, promovendo boas relações de vizinhança.  
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6. Na admissão é obrigatório a roupa estar devidamente marcada com um número atribuído antes 

da entrada do utente. 
 

Artigo 10º 
Material/ Equipamento 

 
As residências estão devidamente equipadas com o seguinte material: 
 
Cama Casal – 1 
Mesa cabeceira – 2 
Armário para roupa – 1 
Cadeirão de quarto -1 
Mesa refeição - 1  
Cadeiras para refeição – 2 
Armário suporte loiça – 1 
Cadeirão estilo sofá – 2 
Micro ondas – 1 
Frigorifico – 1 
Ar condicionado - 2 
 
Para além do material designado, as residências estão devidamente decoradas com cortinados, 
colchas, quadros e outros pertences. 
 
Será da responsabilidade de cada utente a devida conservação do respetivo material, caso 
danifiquem, poderá a direção solicitar a respetiva reparação ou mesmo substituição. 
 
 

 
Artigo 11º 

Suspensão contrato 
 
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 Instituição. 
 

Artigo 12º 
Valores Pessoais 

 
A instituição não pode assumir a responsabilidade por qualquer desaparecimento de bens trazidos 
pelos utentes. Existe um cofre na instituição, no qual os utentes podem pedir para guardar bens que 
considerem pertinentes. (estes ficaram devidamente registados no processo individual do utente, 
rubricados sempre pelo utente, direção e direção técnica) 
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Artigo 13º 
Funcionamento 

 
O funcionamento das Residências assegurará uma qualidade de vida aos seus utentes. 
 
1. Todos os cuidados têm como objetivo principal a satisfação das necessidades, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e independência dos Idosos; 
 
2. Todo o ambiente deverá ser confortável e humanizado, respeitando na medida do possível, os 

seus usos e costumes; 
 
3. Poderá completar o equipamento da residência com móveis e/ou objetos pessoais, no sentido de 

uma maior humanização e identificação com o espaço, necessitando de para tal ter o acordo da 
Direção do CASC, tendo em conta a limitação de área do espaço; 

 
4. O Plano de Ementas previamente estabelecido, assim como, informação sobre todas as atividades 

organizadas pelas valências de Lar e C. Dia e respetiva calendarização, será afixado nos placards 
do hall da entrada do Lar, ou, se solicitado, entregue em mão ao utilizador; 

 
 
O funcionamento das residências deve permitir e promover: 
 
1. Participação dos residentes nas atividades da vida diária, bem como na gestão, na medida dos 

seus desejos e possibilidades; 
 
 
2. A participação dos familiares ou pessoa responsável deverá prestar apoio, sempre que possível e, 

desde que este contribua para um maior Bem – Estar; 
 
3. Sempre que ocorra um óbito, os bens que se encontrem à data do seu falecimento na posse do 

utente, serão descriminados no processo individual, que será assinado pelo utente e D.T do CASC. 
Os bens ficaram propriedade da instituição, desde que não reclamados a quem de direito. 

4. Os residentes têm acesso a um livro de sugestões e/ou reclamações, com o objetivo de melhorar 
o funcionamento do Lar. 

 
Artigo 14º 

Comparticipação Financeira 
 

1. A pessoa ao solicitar a prestação de serviços (acima já mencionados) têm o custo, que está em 
vigor, segunda tabela que vai anexada a este documento. 
 

2. Os serviços de energia elétrica e água, estão incluídos na mensalidade. 
 

3. O valor da mensalidade são: um residente / 1300 €; dois residentes / 2000 €. 
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Capítulo III 
 

Das Atividades 
 

Artigo 15º  
Objetivos 

 
1.  Todas as atividades exercidas dentro ou fora do complexo visam: 
 
a) Manter e estimular o grau de autonomia dos utentes para o desempenho das suas atividades de 

vida diária; 
 

b) A criação de um ambiente acolhedor, de harmonia com os hábitos e os costumes da sua vida; 
 

c) Criar um clima de relação saudável entre os vários intervenientes (Direção/Direção 
Técnica/utentes/colaboradores/familiares/comunidade) de entreajuda. 

 
 

Artigo 16º 
Horários 

 
1. Os horários das refeições constam em documento em anexo e devem ser sempre respeitados. 

 
 

Capítulo IV 
 

Do Pessoal 
 

Secção I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 17º 
 

Definição do quadro 
 

1. O quadro de pessoal de apoio às residências é composta pelas(os) colaboradores de serviço em 
ERPI, 24 horas por dia, juntamente com as colaboradoras das valências de C. Dia e SAD. 

2. O quadro de pessoal será estabelecido de acordo com as normas em vigor e adaptado às 
necessidades do Centro de Apoio Social da Carregueira 
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Artigo 18º 
Alterações ao Regulamento 

 
Nos termos da legislação em vigor, esta Instituição compromete-se a informar e contratualizar com 
os utentes e/ou seus representantes legais, quaisquer alterações ao presente regulamento com a 
antedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor.  
 

Artigo 19º 
Vigência 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação, em reunião direção, 
devendo ser revisto sempre que se considere oportuno. 

 
 
 
Aprovado em reunião de Direção de 13 de Maio de 2016. 
 

 
 
 

 


