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CAPÍTULO I 

NATUREZA E FINS 

 

Secção I 

Disposições Gerais 

 

Norma 1 

Identificação da Instituição 
 O Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, sediada na freguesia de Santa Marinha do Zêzere, 

concelho de Baião e distrito do Porto. A IPSS celebrou o acordo de cooperação com o 

Centro Distrital de Segurança Social do Porto, para a resposta social de Serviço de Apoio 

Domiciliário a 30 de novembro de 2015 e rege-se pelas seguintes normas. 

 

Norma 2 

Legislação Aplicável 
 O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar 

temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a 

realização das atividades instrumentais da vida diária e rege-se pelo estipulado no: 

a) Decreto-Lei n.º 33/2014, de 4 de março; 

b) Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 4 de novembro; 

c) Decreto-Lei n. º120/2015, de 30 de junho; 

d) Portaria n. º38/2013, de 30 de janeiro; 

e) Circular n. º4, de 16 de dezembro de 2014 da DGSS 

 

 

Norma 3 

Horário de Funcionamento 
 O Serviço de Apoio Domiciliário funciona no Centro Social e Paroquial de Santa 

Marinha do Zêzere, todos os dias úteis. 

 O horário de funcionamento inicia às 08:00 horas e termina às 16 horas: 

30minutos, tendo interrupção das 13:00 às 14:00 horas. 
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Norma 4 

Objetivos do Regulamento 
 O presente regulamento interno visa: 

a) Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados; 

b) Divulgar as formas de organização e do cumprimento das regras de 

funcionamento da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário; 

c) Promover a participação ativa dos utentes ou seus representantes legais ao 

nível da gestão da resposta social. 

 

Norma 5 

Objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário 
 São objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário: 

a) Assegurar o sigilo profissional e o respeito pelos direitos dos utentes e demais 

interessados;  

b) Divulgar o funcionamento da resposta social; 

c) Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades 

de vida diária; 

d) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias; 

e) Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento individual dos utentes, num clima 

de segurança afetiva, física e psíquica numa perspetiva de Envelhecimento Ativo; 

f) Promover a autonomia dos utentes, sempre que possível, para assim prevenir 

situações de dependência ou seu agravamento; 

g)  Promover a participação ativa dos utentes ou seus representantes legais ao nível 

da melhoria de gestão da resposta social; 

h) Colaborar na prestação de cuidados de saúde, sob supervisão de pessoas 

qualificadas na área; 

i) Prestar cuidados a nível físico e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de modo 

a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. 

 

Norma 6 

Serviços Prestados / Atividades Desenvolvidas 
A resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social e Paroquial 

de Santa Marinha do Zêzere, tem capacidade para 35 (trinta e cinco) utentes, e consiste 

na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida de cada utente. 

O Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação de quatro dos seguintes 

serviços: 

a) Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições, respeitando dietas 

com prescrição médica; 
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b) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

c) Tratamento de Roupas; 

d) Higiene habitacional estritamente necessária à natureza dos cuidados 

prestados; 

e) Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos de 1ª necessidade, 

nomeadamente medicamentos e administração da medicação prescrita. 

O Serviço de Apoio Domiciliário realiza ainda as seguintes atividades: 

a) Administração de medicação em articulação com o Centro de Saúde; 

b) Acompanhamento das refeições, a utentes sem retaguarda familiar e/ou 

situações de dependência; 

c) Acompanhamento do utente ao exterior (consultas, exames médicos, entre 

outros); 

d) Atividades de animação sócio recreativas e culturais (comemorações de 

aniversários, estimulação cognitiva e física, entre outros); 

e) Orientação e acompanhamento de pequenas modificações no domicílio 

que permitam mais segurança e conforto ao utente; 

f) Apoio em situações de emergência; 

g) Aluguer de ajudas técnicas. 
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Secção II 

Recursos Humanos 

 

Norma 1 

Organograma da Instituição 
 

 

 

Direção

Diretora Técnica / 
Assistente Social

1

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

1

Ajudante 

de Ação Direta

2

Cozinheira

1

Ajudante de 
Cozinheira

1
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Norma 2 

Órgãos Sociais  

 

DIREÇÃO 

Presidente: Pe. Luís Mário Araújo Ribeiro 

Vice-presidente: Maria Isabel Soares da Rocha Ribeiro 

1ª Secretária: Maria de Fátima Ribeiro Nogueira 

2º Secretário: Manuel Pinto da Fonseca 

Tesoureiro: Adelino Pinto 

 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: Cândida Maria Rego Pinto Silva Carvalho 

Secretário: Manuel Coelho Teixeira 

Vogal: Fernando Joaquim Teixeira 

 

 As competências de cada membro dos órgãos diretivos remetem-se para os 

Estatutos da Instituição. 
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Norma 3 

Quadro de Pessoal 
 O quadro de pessoal afeto ao Serviço de Apoio Domiciliário encontra-se afixado 

em local visível, contendo a indicação do número de recursos humanos 

(Direção/coordenação técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e 

conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação em vigor. 

Nele consta (descriminação do pessoal afeto): 

Diretora Técnica / Técnica de Serviço Social– 1  

Ajudantes Familiares – 2 

Cozinheira / Copeira – 1 

Ajudante de Cozinheira – 1  

Auxiliar de Serviços Gerais - 1 

 

Norma 4 

Funções do Pessoal 
 

À Diretora Técnica / Técnica de Serviço Social / Técnica de Animação compete: 

Formar o conteúdo funcional que se encontra afixado em lugar visível e a quem cabe 

a responsabilidade de dirigir o serviço, sendo responsável, perante o Presidente, pelo 

funcionamento geral do mesmo. A Diretora / Coordenadora Técnica é substituída, nas 

suas ausências e impedimentos, pelo Presidente. 

São funções da Técnica de Serviço Social: 

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)  Garantir ao utente o respeito pela sua individualidade e privacidade, pelos seus 

usos e costumes, assim como a prestação de todos os cuidados adequados à 

satisfação das suas necessidades, tendo em vista manter ou melhorar a sua 

autonomia; 

d) Coordenar e supervisionar os recursos humanos afetos ao serviço; 

e) Sensibilizar as colaboradoras face à problemática das pessoas a atender e 

promover a sua formação; 

f) Estudar os processos de admissão e acompanhar as situações; 

g) Participar em reuniões de Direção, sempre que as ações assim o justifiquem e 

aquela o entenda; 

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

i) Supervisionar as restantes atividades relativas ao funcionamento desta resposta 

social; 

j)  Promover a articulação com os serviços da comunidade. 

k) A Técnica de Serviço Social tem ainda a função de estabelecer o modelo de gestão 

técnica adequada ao bom funcionamento da instituição, nomeadamente: 

l)  Promovendo reuniões técnicas com os colaboradores; 

m) Promovendo reuniões com os utentes para a preparação de atividades a 

desenvolver com os mesmos; 
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n) Sensibilizar os colaboradores face à problemática da pessoa idosa, através de 

ações de formação adequadas a cada problemática/limitação do idoso; 

o)  Planificar, coordenar e realizar as atividades sociais, culturais e ocupacionais do 

idoso, bem como, proceder á sua avaliação; 

p)  Supervisionar o trabalho efetuado pelos colaboradores nos serviços prestados, 

dentro e fora da instituição. 

q) Desenvolver estratégias de intervenção educativa, visando a adaptação do idoso à 

instituição;  

r) Promover atividades de animação sociocultural. 

 

Às Ajudantes Familiares compete: 
a) Prestar ajuda na confeção das refeições, no tratamento de roupas e nos cuidados 

de higiene e conforto pessoal dos utentes; 

b)  Realizar no exterior, serviços necessários aos utentes e acompanhá-los nas suas 

deslocações, sempre que necessário: 

c) Ministrar aos utentes, quando necessário, a medicação prescrita que não seja da 

exclusiva competência dos técnicos de saúde; 

d) Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação global dos utentes que 

afetem o seu bem-estar e, de um modo geral, atuar por forma a ultrapassar 

possíveis situações de isolamento e solidão. 

 

À Cozinheira compete: 
a)  Preparar, temperar e cozinhar os alimentos destinados às refeições; 

b)  Contribuir na elaboração das ementas; 

c)  Receber os víveres e outros produtos necessários á sua confeção, sendo 

responsável pela sua conservação;  

d)  Proceder à execução de operações culinárias, empratando-as e guarnecendo-as; 

e)  Confecionar os doces destinados às refeições; 

f)  Zelar pela limpeza da cozinha e de todos os utensílios; 

g)  Tratar da manutenção dos eletrodomésticos. 

 

À Ajudante de Cozinha compete: 
a) Apoiar a preparação e confeção das refeições; 

b) Distribuir as refeições; 

c) Proceder à limpeza da cozinha e anexos; 

d) Dar apoio ao serviço de refeitório; 

e) Substituir a cozinheira nas suas faltas e impedimentos. 

 

À Auxiliar de Serviços Gerais compete: 

a) Assegurar a manutenção das condições de higiene e de apoio geral aos serviços a 

que esteja afeto; 

b) Auxiliar nas tarefas de alimentação, arrumação e tratamento de roupa; 

c)  Desempenhar as demais tarefas que se enquadrem na sua categoria profissional. 
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Secção III 

Direitos e Deveres 
 

Norma 1 

Deveres dos trabalhadores e voluntários afetos do S.A.D. 

a)  Adotar uma conduta responsável, discreta, a fim de prevenirem quaisquer ações 

que comprometam ou dificultem a reputação e eficácia da Instituição; 

b) Garantir a qualidade e o bom funcionamento dos serviços, bem como, o conforto 

necessário ao bem-estar do utente; 

c)  No tratamento dos utentes, deverão levar à prática uma ação isenta, sem 

favoritismo nem preconceitos que conduzam a qualquer tipo de discriminações; 

d)  Em abono da sua integridade profissional não podem, pelo exercício das suas 

funções aceitar ou solicitar, quaisquer dádivas, presentes ou ofertas de qualquer 

natureza; 

e)  Considerar que o domicílio do utente é inviolável e como tal deve ser 

considerado, não sendo permitido fazer alterações nem eliminar bens e objetos 

sem prévia autorização; 

f)  Nos casos em que lhe tenha sido confiada a chave do domicílio do utente, esta 

deve ser guardada em local seguro ou entregue à responsabilidade do trabalhador 

encarregado da prestação de cuidados; 

g)  Na ocorrência de um óbito deve informar imediatamente o familiar/responsável 

e o serviço, devendo ser providenciada a presença de um médico; 

h)  Aplicar os seus conhecimentos e capacidades, no cumprimento das ações que lhe 

sejam confiadas e usar de lealdade com colegas, superiores hierárquicos e 

funcionários da sua dependência; 

i)  Usar convenientemente os bens que lhe são facultados e evitar o desperdício. Não 

devem utilizar direta ou indiretamente quaisquer bens da Instituição em proveito 

pessoal, nem permitir que qualquer outra pessoa deles se aproveite à margem da 

sua utilização institucional; 

j)  Zelar por manter entre si uma relação cordial de modo a desenvolver um forte 

espírito de equipa e de colaboração. 

k) Informar os seus superiores, sobre o impacto das medidas adotadas e habilitá-los 

com todas as informações necessárias à tomada de decisões, bem como ao seu 

acompanhamento e avaliação. 
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Norma 2 

Direitos dos trabalhadores 
São direitos dos trabalhadores: 

a)  Receber a respetiva remuneração correspondente ao seu trabalho; 

b)  Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais que o proteja contra riscos e 

eventualidades que possam ocorrer durante e devido ao exercício da sua atividade 

profissional; 

c)  Este seguro pessoal é tratado pela Direção junto de uma companhia de seguros; 

d)  A não ser pressionado para que atue no sentido de influir desfavoravelmente nas 

suas condições de trabalho ou nas dos respetivos colegas;  

e)  A não baixar de categoria profissional, salvo nos casos previstos por Lei – 

Convenção coletiva do trabalho, assinada entre a Segurança Social e a 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS); 

f)  A serem respeitados os seus princípios deontológicos e/ou os limites de 

autonomia técnica no seu exercício profissional; 

g)  A não ser ofendida a sua honra e dignidade profissional, não devendo ser 

advertido ou censurado publicamente; 

h)  A não sofrer sanções por exercer atividade sindical. 

 

Norma 3  

Deveres da Instituição 
A entidade patronal deve: 

a)  Tratar e respeitar o trabalhador como seu colaborador; 

b)  Pagar-lhe uma retribuição que, dentro das exigências do bem comum, seja justa 

e adequada ao trabalho; 

c)  Proporcionar-lhe boas condições de trabalho; 

d)  Contribuir para a elevação do seu nível de produtividade; 

e)  Indemniza-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais; 

f)  Cumprir com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e das normas que 

o regem. 
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Norma 4 

Deveres da Direção 
São deveres da Direção: 

a) Aceitação do princípio de que devem ser privilegiadas as famílias, os grupos e os 

indivíduos económica e socialmente desfavorecidos; 

b) Respeito pela individualidade dos utentes proporcionando o acompanhamento 

adequado a cada e em cada circunstância; 

c) Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da 

resposta social, designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com 

formação e qualificações adequadas; 

d) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade 

global da resposta social; 

e) Colaborar ativamente com os Serviços da Segurança Social, assim como com a 

rede de parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social; 

f) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno; 

g) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da 

auscultação dos utentes; 

h) Manter os processos dos utentes atualizados; 

i) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes. 

 

Norma 5  

Direitos da Direção 
a) Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente, o seu direito de 

livre atuação e a sua plena capacidade contratual; 

b) À co responsabilização solidária do Estado nos domínios da comparticipação 

financeira e do apoio técnico; 

c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade 

das declarações prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão; 

d) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato da admissão, de forma a respeitar e 

dar continuidade ao bom funcionamento deste serviço; 
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e) Ao direito de suspender este serviço, 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, ou 

ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem da própria Instituição. 
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Secção IV 

Utentes 
 

Norma 1 

Condições de Admissão 
Na apreciação dos idosos inscritos ter-se-á em conta o facto do idoso se encontrar 

ou não em situação prioritária (situação de risco, isolamento), e a adequação da resposta 

social a cada situação concreta.  

O processo de admissão passa pela realização de uma entrevista ao candidato, feita 

pela Técnica de Serviço Social, na qual se estudará a situação sócio familiar do idoso e 

esclarecer-se-ão os serviços que o apoio domiciliário pode oferecer.  

As admissões são da competência da Direção, após ter conhecimento do 

estudo/parecer da Técnica de Serviço Social. 

São condições de admissão neste serviço de Apoio Domiciliário: 

a) Ser natural, residente ou ligado afetivamente ao Concelho de Baião ou à 

Instituição; 

b) Necessitar da prestação de cuidados que assegurem a satisfação das 

necessidades básicas; 

c) Necessidade de ajuda na execução das atividades da vida diária; 

d) O processo de admissão passa pela realização de uma entrevista ao 

candidato, feita pela Técnica de Serviço Social, na qual se estudará a 

situação sócio familiar do idoso e esclarecer-se-ão os serviços que o Apoio 

Domiciliário pode oferecer.  

 

Norma 2 

Inscrição 
Para efeitos de admissão, o utente deverá fazer a sua inscrição através do 

preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo 

do utente, devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópias 

dos seguintes documentos: 

a) Bilhete de Identidade do utente e do representante legal, quando necessário; 
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b) Cartão de Contribuinte do utente e do representante legal, quando necessário; 

c) Cartão de Beneficiário da Segurança Social do utente e do representante legal, 

quando necessário; 

d) Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de Subsistema a que a utente 

pertença; 

e) Boletim de vacinas e relatório médico comprovativo da situação clínica do utente; 

f) Comprovativos dos rendimentos do utente e agregado familiar; 

g) Declaração assinada pelo utente ou seu representante legal em como autoriza a 

informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do processo 

individual. 

h) (Outros documentos considerados necessários) 

 

A inscrição decorre no período das 09.00h às 13.00h nas instalações do S.A.D. do 

Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. 

A ficha de identificação (disponível nesta Instituição) e os documentos 

probatórios referidos anteriormente deverão ser entregues nas instalações do Centro 

Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. 

Em situações especiais podem ser solicitados outros documentos como seja 

certidão de sentença judicial que determine a tutela ou curatela. 

Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação do processo de 

inscrição e respetivos documentos probatórios, devendo ser desde logo ser iniciado o 

processo de obtenção dos dados em falta. 

 

Norma 3 

Critérios de Admissão  
São critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

a) Pessoas de 65 anos e +, cuja situação de dependência não lhes permita satisfazer 

as suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária;   

b) Pessoas de idade inferior a 65 anos que, por motivo de doença, deficiência ou 

outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária. 
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c) Encontrar-se numa situação de risco de acelerar ou degradar o processo de 

envelhecimento (isolamento, desajustamento familiar); 

d) Outros requisitos que se julguem pertinentes para a admissão. 

 

São critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

a) Idosos, que social e economicamente sejam desfavorecidos ou desprovidos de 

apoio familiar, com algum tipo de deficiência que estejam impossibilitados de 

realizar as suas atividades diárias; 

b) Hospitalização do individuo ou familiar que preste assistência ao utente ou outra 

situação de emergência; 

c) Ser natural, residente ou ligado afetivamente à freguesia, ao concelho ou à 

Instituição; 

d) Ordem de inscrição na Instituição. 

Norma 4 

Inscrição – Lista de Espera 
Os utentes que reúnam as condições de admissão, mas que não seja possível 

admitir, por inexistência de vagas, ficam automaticamente inscritos na Lista de Inscrições 

/ Espera. Tal facto é comunicado ao candidato a utente ou seu representante legal, através 

de contato pessoal. 

Norma 5 

Admissão 
Recebido o pedido de admissão, o mesmo é registado e analisado pelo 

Responsável Técnico deste estabelecimento/estrutura de prestação de serviços, a quem 

compete elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar, e submeter à decisão 

da Direção ou em quem esta delegue. A proposta acima referida é baseada num relatório 

social que terá em consideração as condições e os critérios para admissão, constantes 

neste Regulamento, sendo a competência para decidir o processo de admissão, a Direção 

e / ou a Diretora Técnica. Da decisão preliminar será dado conhecimento ao utente ou seu 

representante legal no prazo de 5 dias.  
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Após decisão da admissão do indivíduo, proceder-se-á à abertura de um processo 

individual, que terá por objetivo, permitir o estudo e o diagnóstico da situação, assim 

como a definição, programação e acompanhamento dos serviços prestados. 

Em situações de grande urgência, a admissão será sempre a título provisório com 

parecer da Diretora Técnica e autorização da Direção, tendo o processo tramitação 

idêntica às restantes situações. 

Uma vez o idoso admitido, ser-lhe-á explicado e entregue um exemplar do 

presente Regulamento Interno.  

 

Norma 6 

Condições de não Admissão 
A inexistência de vagas, ou o utente apresentar perturbação mental grave que 

ponha em risco a integridade física dos outros colaboradores, bem como sofrer de outras 

patologias a que a instituição não possa dar resposta. 

 

Norma 7 

Deveres dos Utentes 
São deveres dos utentes: 

a) Colaborar com a equipa do S.A.D. na medida das suas capacidades, não exigindo 

a prestação de serviços para além do plano estabelecido; 

b) Tratar com respeito e dignidade os funcionários do S.A.D. e os dirigentes da 

Instituição; 

c) Cuidar da sua saúde e comunicar a prescrição de qualquer medicamento que lhe 

seja feita; 

d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades 

desenvolvidas e em sugestões para melhoria do serviço; 

e) Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo com o contrato 

previamente estabelecido; 

f) Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno do 

Serviço de Apoio Domiciliário, bem como de outras decisões relativas ao seu 

funcionamento; 
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g) Comunicar por escrito à Direção, com 15 dias de antecedência, quando pretender 

suspender o serviço temporária ou definitivamente; 

h) Exigir dos funcionários apenas funções no âmbito das suas competências; 

i) Colaborar com a equipa, na medida das suas possibilidades; 

j) Comparticipar nos custos dos serviços prestados, de acordo com a tabela em vigor 

na Instituição; 

k) Comparticipar em atividades que impliquem custos adicionais, se for seu desejo 

participar; 

l) Comunicar qualquer alteração do montante do rendimento; 

m) Comunicar alterações, nomeadamente de saúde, que impliquem mudança de 

prestação do serviço; 

n) O cancelamento ou desistência implicam a perda automática de qualquer posição, 

determinando a necessidade de fazer nova inscrição.  

o) Qualquer reclamação ou sugestão deverá ser feita à Técnica de Serviço Social que 

a transmitirá à Direção, caso esta exceda a sua competência. 

p) -Cumprir as normas do presente regulamento. 

 

Norma 8 

Direitos dos Utentes 
São direitos dos utentes: 

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

bem como pelos seus usos e costumes; 

b) Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas 

suas convicções religiosas, sociais e políticas; 

c) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, 

usufruindo do plano de cuidados estabelecido e contratado; 

d) Ser informado das normas e regulamentos vigentes; 

e) Gerir os seus rendimentos e bens com o apoio da Instituição, sempre que 

necessário e quando solicitado pelo mesmo; 

f) Participar em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e 

possibilidades; 
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g) Ter acesso à ementa semanal, sempre que os serviços prestados envolvam o 

fornecimento de refeições; 

h) 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; 

i) 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; 

j) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da 

Instituição; 

k) À articulação com todos os serviços da comunidade, em particular com os da 

saúde; 

l) Usufruir das ajudas adequadas á sua situação e que se situem no âmbito dos 

serviços do Apoio Domiciliário; 

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

n) Exigir respeito pela sua identidade, personalidade e privacidade, bem como uma 

relação de equilíbrio e afeto; 

o) Exigir a eficiência e eficácia nos cuidados prestados; 

p) Que o seu domicílio seja considerado inviolável, devendo cada funcionária atuar 

com o máximo de respeito pelos usos e costumes do idoso, não fazendo alterações 

nem eliminando objetos e bens sem prévia autorização; 

q) Quando se trata de uma pessoa que viva só ou se encontre só no momento da 

morte, o funcionário deve permanecer no domicílio até que venha alguém 

responsável pelo acompanhamento da situação. 

Usufruir dos seguintes serviços: 

a) Cuidados de higiene pessoal e conforto; 

b) Arrumações e pequenas limpezas no domicílio, nas áreas utilizadas pelo utente e, 

no caso de serem solicitadas efetuam-se limpezas gerais; 

c)  Distribuição de refeições (almoço e suplemento); 

d)  Confeção de refeições caseiras (chá, caldo); 

e)  Aquisição de géneros alimentares e outros artigos; 

f)  Tratamento de roupa; 
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g)  Acompanhamento ao médico, ou aquisição de medicamentos, quando a família 

não o possa fazer.  

 

Este apoio funciona como apoio à família, nunca substituindo nem ultrapassando a 

mesma. A família será sempre contactada quando: 

a) - O utente apresentar problemas de saúde; 

b) - Surgirem alterações no quotidiano normal; 

c) - For necessário administrar qualquer medicamento. 

 

Norma 9 

Acolhimento de Novos Utentes 
O Acolhimento dos novos utentes rege-se pelas seguintes regras: 

a) Realização de uma visita para avaliação das necessidades e expetativas do utente 

e das condições do domicílio. 

b) Definição, acompanhamento, avaliação e adaptação dos serviços prestados ao 

utente; 

c) Disponibilidade constante para prestar esclarecimentos complementares; 

d) Reforço da participação do próprio utente, em todos os serviços prestados e 

atividades desenvolvidas, assim como da (s) pessoa (s) que lhe estão próximas; 

e) Consideração dos aspetos da Entrevista de Avaliação Diagnóstica, completando 

ou alterando, sempre que necessário, o conteúdo da Ficha de Avaliação 

Diagnóstica; 

f) Reiteração das regras de funcionamento da resposta social em questão, assim 

como dos direitos e deveres de ambas as partes e as responsabilidades de todos os 

intervenientes na prestação do serviço, contidos no presente Regulamento; 

g) Caso existam, realização do inventário dos bens que o utente fornece para a 

prestação dos serviços e acordados na contratualização; 

h) Definição e conhecimento dos espaços, equipamentos e utensílios do domicílio a 

utilizar na prestação dos cuidados; 

i) Definição das regras e forma de entrada e saída no domicílio, nomeadamente 

quanto ao acesso à chave do domicílio do utente; 
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j) Elaboração, após 30 dias, do relatório final sobre o processo de integração e 

adaptação do utente, que será posteriormente arquivado no Processo Individual 

do Utente; 

k) Se durante este período, o utente não se adaptar, deve ser realizada uma avaliação 

do programa de acolhimento inicial, identificando as manifestações e fatores que 

conduziram à inadaptação do utente; procurar que sejam ultrapassados, 

estabelecendo se oportuno, novos objetivos de intervenção. Se a inadaptação 

persistir, é dada a possibilidade, quer à instituição, quer ao utente de rescindir o 

contrato. 

 

Norma 10 

Processo Individual do Utente 
O processo individual do utente é constituído por um conjunto de documentos, 

nomeadamente: 

a) Ficha de informação disponibilizada ao utente; 

b) Ficha de inscrição; 

c) Ficha de avaliação inicial de requisito; 

d) Carta de admissibilidade; 

e) Carta de aprovação; 

f) Cópia de contrato; 

g) Identificação de endereço e telefone da pessoa de referência do cliente; 

h) Declaração de rendimentos; 

i) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade; 

j) Cartão de Contribuinte; 

k) Cartão de Beneficiário; 

l) Cartão de Utente; 

m) Caraterização social do cliente; 

n) Informação sobre o médico assistente; 

o) Ficha de avaliação de diagnóstico; 

p) Relatório do programa de acolhimento do cliente; 

q) Relatório de avaliação das necessidades e potenciais do cliente; 

r) Plano individual e respetiva revisão; 

s) Relatório de monitorizações de avaliação do PI; 

t) Registo da prestação de serviços/participação em atividades; 

u) Registo de ocorrências; 

v) Registo de períodos de ausência; 

w) Registo de cessação da relação contratual. 
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Outros elementos considerados relevantes: 

a) O Processo Individual do utente é arquivado em local próprio, e de fácil acesso à 

coordenação técnica e serviços administrativos, garantindo sempre a sua 

confidencialidade; 

b) Cada processo individual é atualizado semestralmente; 

c) O utente e/ou pessoa (s) próxima (s) (com autorização do utente) tem 

conhecimento da informação constante no processo individual. 
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Secção V 

Instalação / Serviço 
 

Norma 1 

Instalação e Regras de Funcionamento da Instalação 
O serviço da Apoio Domiciliário está sedeado no Centro Social e Paroquial de 

Santa Marinha do Zêzere, freguesia de Santa Marinha do Zêzere, concelho de Baião. As 

suas instalações são compostas: 

a) Secretaria e Receção; 

b) Gabinete Técnico;  

c) Casas de Banho para utentes que tomam banho acompanhados e não o podem 

fazer nas suas casas, e utentes com mobilidade reduzida; 

d) Arrecadação; 

e) Cozinha e Despensa; 

f) Lavandaria e Rouparia. 

 

Norma 2  

Serviços facultados pelo Serviço de Apoio Domiciliário 
A equipa de Serviço de Apoio Domiciliário é coordenada pela Técnica de Serviço 

Social nos seguintes serviços: 

a) Prestação de cuidados de higiene e conforto: serão prestados de acordo com as 

necessidades de cada um e estabelecidos previamente no Plano Individual; 

b) Fazem parte dos cuidados de higiene, imagem e conforto pessoal: banho 

completo, banho parcial, mudar fraldas, mobilizar para prevenir escaras, levantar 

e transferir, vestir e calçar; 

c) Manutenção de arrumos e limpezas no domicílio, nas áreas utilizadas pelo utente; 

d) Tratamento de roupas que tanto pode ser efetuado no domicílio como na 

lavandaria do Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. A Instituição 

tem uma Lavandaria onde é feito o tratamento da roupa dos Clientes que dele 

necessitem; 

e) Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições, confecionadas na instituição 

e acondicionadas em embalagens próprias; 
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f) As ementas são entregues semanalmente. A ementa poderá vir a ser alterada por 

motivos imprevistos e alheios à vontade do Centro Social e Paroquial de Santa 

Marinha do Zêzere 

g) A alimentação será sempre que possível ajustada a alergias alimentares, a 

intolerâncias alimentares e/ou à necessidade de dieta, mediante a apresentação de 

atestado médico. 

h) Apoio aos Clientes durante as refeições; 

i) Posicionar o Cliente, pôr a mesa, cortar os alimentos, ou mesmo assegurar a 

alimentação; 

j) Alimentar por sonda, nas situações em que o Cliente não tem familiares que 

possam assegurar este tipo de cuidados, com a articulação das Equipas do Centro 

de Saúde e das USF’s. 

k) Acompanhamento, recreio e convívio; 

l) Saída/contacto ao exterior; 

m) Pequenas modificações no interior do domicílio (ex. mudar de posição a mobila 

de quarto do utente para que lhe seja mais fácil a mobilização), nos casos em que 

não haja família que o faça; 

n) Apoio a situações de emergência. 

 

Norma 3 

Horário de Funcionamento 
 

O serviço de Apoio Domiciliário funciona nos dias úteis.  

O horário de funcionamento inicia às  08:00 horas e termina às 16 horas: 

30minutos, tendo interrupção das 13:00 às 14:00 horas. 

 

Norma 4 

Pagamento de Mensalidades 
O pagamento das mensalidades é efetuado até ao dia 8 do mês a que respeita, na 

Secretaria da Instituição. 

O pagamento de outras atividades/serviços ocasionais é efetuado, ou previamente, 

ou no período imediatamente posterior à sua realização. 
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O utente pagará a mensalidade por completo, sendo apenas reduzida se a ausência 

for igual ou superior a 5 dias. 

A inscrição será cancelada, se o atraso no pagamento da mensalidade for superior 

a 30 dias, sem que seja apresentada uma justificação válida. 
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Secção VI 

 

Regulamento e Tabela de Comparticipações 
 

 

Norma 1 

 

Regulamento e Tabela de Comparticipações 
Circular n.º 4 de 16/12/2014 da DGSS 

 

Anexo I deste Regulamento Interno - Regulamento e Tabela de Comparticipações 

 

Norma 2 

Cálculo da Mensalidade 
A tabela de comparticipação familiar é calculada de acordo com a legislação em 

vigor e encontra-se afixada em local visível. 

 A comparticipação familiar devida pela utilização de serviços de apoio domiciliário é 

determinada pela aplicação da percentagem de 50% sobre o rendimento “per capita” do 

agregado familiar, distribuído do seguinte modo: 

a) Alimentação – 25% 

b) Higiene Pessoal – 15% 

c) Higiene Habitacional – 5% 

d) Tratamento de Roupa – 5% 

e) A prestação de outros serviços, nomeadamente mais uma Higiene pessoal por dia, 

implicará um acréscimo da comparticipação familiar de 10% do rendimento “per 

capita” do agregado familiar  

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

Normativa n.º 7/97, de 14 de Agosto, da Direcção Geral da 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 (Entende-se por agregado 

familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, casamento, 

afinidade, ou outras situações assimiláveis, desde que vivam em economia comum) 
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 D= Despesas fixas 

 N= Número de elementos do agregado familiar 

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

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

própria; 

     c) As despesas com medicação; 

     d) As despesas mensais com água, luz e telefone; 

 

Norma 3  

Tabela de Descontos do Centro Social e Paroquial de Santa Marinha 

do Zêzere 
Anexo II deste Regulamento Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua da Escola, nº 185 4640 – 465 – Santa Marinha do Zêzere – Baião – contribuinte 
n.º 505943875 – Tlf. e Fax 254 888 025 e-mail: centrosocialsmzezere@gmail.com 

 

Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

Secção VII 

Serviços Prestados 

 

Norma 1 

Confeção, Transporte e/ou Distribuição de Refeições 
 

O serviço de alimentação consiste na confeção, transporte e distribuição diária de 

refeições, em horário e moldes que estejam em consonância entre o horário da confeção 

das refeições no S.A.D. e a conveniência do utente. É constituída por uma refeição 

principal, podendo como serviço suplementar fornecer outras refeições, como pequeno-

almoço, lanche e jantar. 

A ementa semanal é afixada em local visível e adequado, elaborada com o devido cuidado 

nutricional e adaptada aos utentes desta resposta social; 

As dietas dos utentes, sempre que prescritas pelo médico, são de cumprimento 

obrigatório. 

 

Norma 2 

Tratamento de Roupas 
No que respeita ao tratamento de roupas, são consideradas neste serviço as de uso 

diário, da cama e casa de banho, exclusivas do utente. 

Para o tratamento de roupa, esta é levantada na segunda-feira, e entregue no domicílio do 

utente na sexta-feira, pelo pessoal prestador de serviços, ou será efetuado o tratamento de 

roupa no domicílio do utente, se ele assim o desejar e consentir, para evitar “deslocalizar” 

as roupas, com a vantagem de assim aumentar o tempo de permanência das funcionárias, 

no domicílio do utente. 

 

Norma 3 

Cuidados de Higiene e de Conforto Pessoal 
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. 

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

higiene pessoal diária, sendo considerado um serviço, para além dos 4 cuidados básicos. 
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A equipa poderá ainda colaborar na prestação de cuidados de saúde básicos, sob 

supervisão de pessoal de saúde qualificado, constituindo igualmente um serviço não 

contido nos cuidados básicos. 

Norma 4 

Arrumação e Pequenas Limpezas no Domicílio 
Por higiene habitacional entende-se a arrumação e limpeza do domicílio do utente, 

nas zonas e áreas de uso exclusivo do mesmo, ou efetuar limpezas gerais se o utente assim 

o contratualizar. 

São efetuadas 1 a 2 vezes por semana, consoante a necessidade do utente e o 

contrato de serviço celebrado. 

  

Norma 5 

Aquisição de Géneros Alimentícios e Outros Artigos de  

1ª Necessidade 
A aquisição destes artigos será feita a pedido do utente e, sendo possível, em 

articulação com o familiar de referência. 

Estas aquisições são pagas diretamente pelo utente, a quem é devido o documento relativo 

ao custo dos artigos adquiridos. 

 

Norma 6 

Administração de Medicação Prescrita 
A medicação administrada ao utente cumpre as respetivas prescrições médicas. 

O S.A.D. procurará assegurar que a medicação seja tomada, mesmo nos períodos de noite, 

feriados e fins-de-semana, recorrendo para isso a familiares e/ou a voluntários, se 

necessário.  

 

Norma 7 

Outras Atividades / Serviços Prestados 
O Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D.) é direcionado a pessoas idosas que por 

si só, não estejam capazes de desenvolver as atividades de vida diária e se encontrem em 

situação de dependência. 

Ao nível do acompanhamento e transporte para consultas: 
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a) Os cuidados médicos e de enfermagem, assim como a exames complementares de 

diagnóstico são da responsabilidade dos familiares e/ou do próprio utente; 

b) Os utentes desta resposta social são acompanhados a consultas e exames 

auxiliares de diagnóstico; 

c) Em caso de urgência, recorre-se aos serviços de saúde disponíveis (Centro de 

Saúde, USF’s e Hospital); 

 

Ao nível das atividades de animação e de motricidade: 

a) O desenvolvimento de passeios ou deslocações é da responsabilidade da Diretora 

Técnica, que comunica, através das funcionárias a organização de atividades, nas 

quais os utentes do S.A.D. podem ser incluídos; 

b) Os passeios poderão ser gratuitos ou ser devida uma comparticipação, devendo 

tal situação ser previamente informada aos utentes; 

c) É sempre necessária a autorização dos familiares ou responsáveis dos utentes, 

quando estes não sejam hábeis para o fazer, quando são efetuados passeios ou 

deslocações em grupo;  

d) Durante os passeios os utentes são sempre acompanhados por funcionários da 

instituição; 

e) Os utentes serão sempre contactados para participar em atividades culturais e 

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

transporte do, e para o domicílio, a cargo da Instituição; 

f) Ao nível da orientação ou acompanhamento de pequenas reparações/modificações 

no domicílio: 

g) Por indicação do utente, ou do representante legal, será realizado uma orientação 

ou acompanhamento a pequenas reparações ou modificações, no domicílio do 

utente, através da deslocação ao mesmo, de um funcionário da instituição, para 

fazer o levantamento do material e mão-de-obra necessários à sua realização; será 

comunicado à Diretora Técnica que, providenciará que seja efetuado um 

orçamento, sendo este comunicado ao interessado, para o mesmo dar o aval à sua 

realização. 

h) Ao nível da cedência de ajudas técnicas/produtos de apoio: 
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i) Nas situações de dependência que exijam o recurso a ajudas técnicas/produtos de 

apoio (fraldas, camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos e outros) o serviço 

de apoio domiciliário pode providenciar a sua aquisição ou empréstimo deste tipo 

de ajudas/produtos. 

 

Norma 8 

Depósito e Guarda dos Bens do Utente 
A Instituição só se responsabiliza pelos objetos e valores, que os utentes lhe 

entreguem à sua guarda; 

É feita uma lista dos bens entregues e assinada pelo responsável / utente e pela pessoa 

que os recebe. Esta Lista é arquivada junto ao processo individual do utente. 

 

 

Norma 9 

Contrato De Prestação De Serviços 
É celebrado entre o utente ou seu representante legal e a Instituição, por escrito, 

um contrato de prestação de serviços, cujo modelo se anexa a este Regulamento. 

Para além deste contrato de prestação de serviços, é também obrigatória a assinatura de 

uma declaração / termo de responsabilidade, em que um familiar se responsabilize, em 

articulação com a Instituição, em dar resposta a várias situações que possam surgir, 

relativamente à integração do utente na referida valência (incumprimento do 

Regulamento, doenças e outras). 
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Norma 10 

Interrupção da Prestação dos Serviços por Iniciativa do Utente 
Apenas é admitida a interrupção da prestação do serviço de Apoio Domiciliário 

em caso de internamento do utente ou férias/acompanhamento de familiares; 

Quando o utente vai de férias, a interrupção do serviço deve ser comunicada pelo 

mesmo, com 8 dias de antecedência; 

O pagamento da mensalidade do utente sofre uma redução de 100%, quando este 

se ausentar durante 5 ou mais dias; 

O prazo máximo de interrupção aceite é de 3 meses para a situação de 

internamento hospitalar e de 1 mês para férias/acompanhamento de familiares. 

 

Norma 11 

Cessação da Prestação e Serviços por Facto não Imputável ao 

Prestador 
A cessação da prestação de serviços acontece por denúncia do contrato de 

prestação de serviços, por institucionalização ou por morte do utente; 

Por denúncia, o utente tem de informar a Instituição 8 dias antes de abandonar esta 

resposta social e rescinde-se o contrato de prestação de serviços. 

 

Norma 12 

Livro de Reclamações 
Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui Livro de Reclamações, que 

poderá ser solicitado junto da Direção da Instituição sempre que solicitado, pelo utente 

e/ou familiar. 

 

 

Norma 13 

Livro de Registo de Ocorrências 
Este serviço dispõe de Livro de Registo de Ocorrências, que servirá de suporte 

para quaisquer incidentes ou ocorrências que surjam no funcionamento desta resposta 

social; 
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O Livro de Registo de Ocorrências é entregue, todos os finais dos meses, à Direção 

por parte da Diretora Técnica e restante pessoal afeto ao S.A.D. 

 

Norma 14 

Avaliação 
A avaliação será efetuada através de apresentação de relatório semestral, a cargo 

do técnico responsável por esta resposta social. 
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SECÇÃO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Norma 1 

Alterações ao Presente Regulamento 
O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no 

funcionamento do serviço de Apoio Domiciliário, resultantes da avaliação geral dos 

serviços prestados, tendo como objetivo principal a sua melhoria. 

Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas ao utente ou seu 

representante legal, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua 

entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste, em caso de 

discordância dessas alterações. 

 

 

Norma 2 

Padrões Gerais Reguladores do Serviço de Apoio Domiciliário 
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social, que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias, 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou 

atividades de vida diária. São objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário, contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e família, prevenir situações de 

dependência e promover a autonomia contribuindo assim para retardar ou evitar a 

institucionalização do individuo, assegurar aos utentes e famílias a satisfação das suas 

necessidades básicas e atividades de vida diária, prestar cuidados de ordem física e apoio 

psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-

estar, colaborar na prestação de cuidados de saúde, sob supervisão de pessoal de saúde 

qualificado. 
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Norma 3 

Articulação do S.A.D. com Familiares e outros serviços 
Em caso de óbito na presença da Ajudante de Ação Direta, a mesma deve avisar 

o serviço e a pessoa responsável pelo utente, permanecendo no local até à sua chegada. 

Deve providenciar-se a presença de um médico para confirmar o óbito ou proceder à 

transferência do utente para o hospital. 

Na residência do utente deve haver um registo onde estejam anotados os nomes, 

moradas e números de telefone de pessoas e entidades a contactar em caso de emergência. 

O mesmo deverá ser feito pelos familiares do utente e deixado em local visível e do 

conhecimento do auxiliar de serviço.  

O S.A.D. funciona em articulação com os serviços de Saúde e Ação Social, com 

vizinhos, familiares, amigos, e voluntários devidamente organizados, que podem ter e 

prestar um papel importante quando o serviço não está presente, nomeadamente durante 

a noite. Trabalha diretamente junto da comunidade, quer através da instituição, quer em 

parcerias com outros órgãos através de projetos concelhios: Conselho Local de Ação 

Social (C.L.A.S.).  

 

Norma 4 

Integração de Lacunas 
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Direção da 

Instituição, tendo em conta a legislação em vigor sobre a matéria. 

 

Norma 5 

Disposições Complementares 
Qualquer situação omissa neste Regulamento será decidida pela Direção. 

 

Norma 6 

Entrada Em Vigor 
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro de 2016. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

Regulamento e Tabela de Comparticipações  

De acordo com a Circular n.º 4 de 16/12/2014 da DGSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua da Escola, nº 185 4640 – 465 – Santa Marinha do Zêzere – Baião – contribuinte 
n.º 505943875 – Tlf. e Fax 254 888 025 e-mail: centrosocialsmzezere@gmail.com 

 

Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

De acordo com o estabelecido nos n.ºs 2 e 4 da NORMA XXII do Despacho 

Normativo n.º 75 / 92, de 20 de maio, Protocolo de Cooperação de 2013 – 2014 fixa os 

valores da comparticipação financeira da Segurança Social, estabelecendo um conjunto 

de compromissos que envolvem uma articulação permanente entre o Estado e as 

Instituições do sector social, e em conformidade com a alínea b) do n .º 2 da Cláusula 15ª 

do Protocolo de Cooperação para 2013 – 2014 e com a alínea c) do n.º 1 da NORMA  XVI 

do Despacho Normativo n.º 75 / 92, de 20 de maio, definem-se as orientações das 

comparticipações familiares, que foram objeto de consenso pelas Entidades 

representativas das Instituições, nos termos da alínea c) do n.º 1 da NORMA XVI do 

mesmo diploma, e por despacho do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social de 01/12/2014.    

De acordo com a Circular n.º 4 da Orientação Técnica comunicada pelo Ex. Sr. 

Diretor Geral da Direção Geral da Segurança Social, se anexa, o Regulamento e Tabela 

das Comparticipações Familiares devidas pela utilização do serviço e equipamento social 

de Apoio Domiciliário das Instituições Particulares de Solidariedade Social.     

 

Regulamento e Tabela de Comparticipações familiares devidas pela utilização do 

serviço e equipamento social de Apoio Domiciliário das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social. 
 

A - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Âmbito 

 

As presentes orientações regulam as comparticipações familiares devidas pela utilização 

dos serviços e equipamentos onde se desenvolvem respostas sociais e apuram-se aos 

utentes abrangidos por acordo de cooperação celebrado entre as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social ou equiparadas e o Instituto da Segurança Social, I.P.  

 

2. Definição de comparticipação familiar 

 

Considera-se comparticipação familiar, 0 valor pago pela utilização dos serviços e 

equipamentos sociais, determinado em função da percentagem definida para a resposta 

social de Apoio Domiciliário, a aplicar sobre o rendimento per capita do agregado 

familiar. 

 

3. Agregado familiar 

 

3.1. Para além do utente da resposta social, integra o agregado familiar, sem prejuízo do 

disposto no ponto 3.2., o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, 

afinidade, ou outras situações similares, 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, ate ao 3.º grau; 

c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral; 
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d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou 

administrativa; 

 

e) Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e 

crianças e jovens confiados per decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer 

dos elementos do agregado familiar. 

 

3.1.1 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  (por  ex. hospedagem ou arrendamento de parte 

da habitação); 

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

 

3.2. Considera-se que a situação de economia comum se mantem 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 que por período superior, se a mesma for devida 

a razões de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que 

revista caráter temporário. 

 

4. Rendimentos do agregado familiar 

 

4.1. Para efeitos de determinação do montante de rendimento do agregado familiar 

(RAF), consideram-se os seguintes rendimentos: 

 

a) Do trabalho dependente; 

b) Do trabalho independente - rendimentos empresariais e profissionais; 

c) De pensões; 

d) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência): 

e) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, ate ao 

grau de licenciatura); 

f) Prediais; 

g) De capitais: 

h) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal, 

no âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida). 

 

4.1.1. Para os rendimentos empresariais e profissionais no âmbito do regime simplificado 

e considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no 

Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados. 

 

4.1.2. Consideram-se rendimentos para efeitos da alínea c), no ponto 4.1., as pensões de 

velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma, au outras de idêntica natureza, 

as rendas temporárias au vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguros ou de 

fundos de pensões e as pensões de alimentos. 

 

4.1.3. Consideram-se rendimentos prediais os rendimentos definidos no artigo 8.º do 

Código do IRS, designadamente, as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagas 
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ou colocadas a disposição dos respetivos titulares, bem como as importâncias relativas a 

cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços relacionados com aquela 

cedência, a diferença auferida pelo sublocador entre a renda recebida do subarrendatário 

e a paga ao senhorio, a cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência de 

uso de partes comuns de prédios. 

 

4.1.3.1. Sempre que desses bens imóveis não resultem rendas, ou destas resulte um valor 

inferior ao determinado nos termos do presente ponto, 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, emitida pelos serviços de finanças 

competentes, ou do documento que haja titulado a respetiva aquisição, reportado a 31 de 

dezembro do ano relevante. 

 

4.1.3.2. O disposto no ponto anterior não se aplica ao imóvel destinado a habitação 

permanente do requerente e do respetivo agregado familiar, 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. 

 

4.1.4. Consideram-se 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, sem prejuízo do disposto no ponto seguinte. 

 

4.1.5. 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 sejam titulares em 31 de 

dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento o montante resultante da 

aplicação daquela percentagem. 

 

4.2. Para apuramento do montante do rendimento do agregado familiar consideram-se os 

rendimentos anuais ou anualizados. 

 

5. Despesas fixas do agregado familiar 
 

5.1. Para efeitos de determinação do montante de rendimento disponível do agregado 

familiar, consideram-se as seguintes despesas fixas: 

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

b) Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 

c) Despesas com transportes, ate ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de 

residência: 

d) Despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de 

doença crónica. 

 

5.2. Para além das despesas referidas em 5.1., a comparticipação dos descendentes e 

outros familiares, na resposta social ERPI, é considerada, também, como despesa do 

respetivo agregado familiar. 
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5.3. Ao somatório das despesas referidas nas alíneas b), c) e d) do ponto 5.l. podem as 

instituições estabelecer um limite máximo do total das despesas a considerar, 

salvaguardando que o mesmo não seja inferior a RMMG. Nos casos em que essa soma é 

inferior a RMMG, é considerado o valor real da despesa. 

6. Cálculo para apuramento do montante de rendimento per capita mensal, do 

agregado familiar 
 

6.1. O rendimento per capita mensal e calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

RC = RAF/12 – D 

n 

 

Sendo: 

RC = Rendimento per capita mensal 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado)  

D = Despesas mensais fixas 

n = Numero de elementos do agregado familiar 

 

7. Prova dos rendimentos e das despesas fixas 
 

7.1. A prova dos rendimentos do agregado familiar e feita mediante a apresentação da 

declaração de IRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos comprovativos da 

real situação do agregado. 

 

7.1.1. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após 

efetuarem as diligencias que considerem adequadas, podem as instituições convencionar 

um montante de comparticipação familiar até ao limite da comparticipação familiar 

máxima. 

 

7.1.2. A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 7.1., no prazo concedido 

para o efeito, determina a fixação da comparticipação familiar máxima. 

 

7.2. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação 

dos respetivos documentos comprovativos. 

 

8. Montante máximo da comparticipação familiar 
 

8.1. A comparticipação familiar máxima, calculada nos termos das presentes normas, não 

pode exceder o custo médio real do utente verificado na resposta social, no ano anterior, 

salvo se outra solução resultar das disposições legais, instrumentos regulamentares e 

outorgados entre as entidades representativas das Instituições e o Ministério responsável 

por esta área. 
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8.2. O disposto no ponto 8.1. não é aplicável no caso da ERPI, dado que nesta resposta 

social não é aplicado um montante máximo de comparticipação familiar. 

 

8.3. Considera-se custo médio real do utente aquele que é 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 utentes que 

frequentaram a resposta social nesse ano. 

 

8.3.1. Tratando-se de respostas socais a iniciar a atividade, os fatores a considerar para 

determinação do custo médio real do utente são as despesas orçamentadas e o número de 

utentes previstos para o ano correspondente. 

 

9. Redução da comparticipação familiar 
 

Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando o 

período de ausência, devidamente fundamentado, exceda 15 dias seguidos. 

 

10. Revisão da comparticipação familiar 
 

10.1. As comparticipações familiares, em regra, são objeto de revisão anual, a efetuar no 

início do ano letivo ou no início do ano civil. 

 

10.2. Por alteração das circunstâncias que estiveram na base da definição da 

comparticipação familiar de determinado agregado familiar pela utilização de uma 

resposta social, designadamente, no rendimento per capita mensal, podem as instituições 

proceder a revisão da respetiva comparticipação. 

 

11. Resposta Social 
 

11.1. Considerando o rendimento per capita mensal do agregado familiar, a percentagem 

a aplicar sobre o rendimento per capita para apuramento da comparticipação familiar 

devida pela utilização da Resposta Social “Apoio Domiciliário”, corresponde, de acordo 

com os serviços prestados, a um intervalo de percentagens mínimas e máximas a definir 

pelas instituições nos seguintes termos: 

 

Resposta Social 
Percentagem de Rendimento Per Capita 

Mínima Máxima 

Serviço de Apoio Domiciliário 40% 75% 
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ANEXO II 

TABELA DE DESCONTOS DO SERVIÇO DE APOIO 

DOMICILIÁRIO 
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Mensalidade Descontos a aplicar 

81€ - 90€ 9% 

91€-100€ 10% 

101€-110€ 11% 

111€-120€ 12% 

121€-130€ 13% 

131€-140€ 14% 

141€-150€ 15% 

151€-160€ 16% 

161€-170€ 17% 

171€-180€ 18% 

181-190€ 19% 

≥191€ 20% 

Cônjuges 20% 

Clientes cuja mensalidade seja 

igual ou superior a 100€ e sem 

retaguarda familiar 

20% 
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ANEXO III 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


