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CAPÍTULO I 

Natureza e Objectivos 

ARTIGO 1º 

Caracterização e Localização 

1. A Comissão de Melhoramentos de Santo 

Emilião é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, tem sede na rua 25 de 

Abril nº 115, na freguesia de Santo Emilião 

do concelho de Póvoa de Lanhoso. 

Contribuinte 501 420 401  -  Telefone 253 

631 851  -  Fax 253 635 459  -   E-mail:  

cmsemiliao@mail.telepac.pt .  

2. A Associação tem por fim contribuir para a 

promoção da saúde e bem-estar da 

população do concelho de Póvoa de 

Lanhoso, mediante prestação de cuidados de 

saúde e de serviços de apoio social, 

nomeadamente o apoio social à população 

idosa. 

CAPÍTULO II 

Caracterização da Valência 

ARTIGO 2º 

Âmbito 

1. O presente Regulamento aplica-se à valência 

de Serviço de Apoio Domiciliário. 

2. A valência Serviço de Apoio Domiciliário é 

uma resposta social, desenvolvida em 

equipamento, que consiste na prestação de 

um conjunto de serviços que contribuem 

para a manutenção dos idosos no seu meio 

sócio-familiar. 

ARTIGO 3º 

Objectivos Específicos 

O Serviço de Apoio Domiciliário, na sua actuação, 

tem como principais objectivos: 

1. Cooperar com as famílias na vivência dos 

idosos; 

2. Prestar aos idosos os cuidados de que 

carecem; 

3. Privilegiar a manutenção dos idosos no seu 

meio.  

CAPÍTULO III 

Processo de Admissão e Mensalidades 

ARTIGO 4º 

Admissões 

A valência de Serviço de Apoio Domiciliário da 

Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião 

tem capacidade para 20 utentes de ambos os 

sexos. 

ARTIGO 5º 

Condições de Admissão 

1. Para a admissão dos utentes, será tido em 

conta: 

a) Ser idoso cuja família não tenha 

possibilidade de lhe prestar os cuidados 

necessários; 

b) Ser idoso em situação de isolamento 

social ou geográfico; 

c) Ser natural ou residir na área geográfica 

de abrangência da instituição, concelho 

de Póvoa de Lanhoso ou freguesias 

circunvizinhas; 
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d) Ser sócio da Comissão de Melhoramentos 

de Santo Emilião; 

e) O estado físico, mental e social da pessoa; 

f) O meio familiar e social; 

g) A data da pré-inscrição. 

2. A admissão do utente será concretizada 

após apresentação dos casos pelos técnicos 

da Instituição, através de contrato escrito 

entre o responsável pelo utente e a 

Instituição. 

3. Concordância do utente e das famílias com 

os princípios, os valores e as normas 

regulamentares da Instituição. 

4. Preenchimento da ficha de inscrição com 

indicação do(s) responsável(eis) e contrato 

de prestação de serviços. 

5. Documentos actualizados comprovativos 

dos rendimentos e bens do utente. 

6. Entrega dos documentos necessários para a 

admissão definitiva. 

ARTIGO 6º 

Comparticipação Familiar - Mensalidade  

1. A mensalidade é calculada de acordo com as 

tabelas da Segurança Social, sendo esta 

descriminada da seguinte forma à data do 

presente regulamento: 

a) Almoço e jantar .... 30% do rendimento 

mensal; 

b) Higiene pessoal ....................... 10% do 

rendimento mensal; 

c) Higiene habitacional ............... 5% do 

rendimento mensal; 

d) Tratamento de roupas ............. 5% do 

rendimento mensal. 

2. A mensalidade é paga do dia 1 ao dia 10 de 

cada mês. 

3. As mensalidades deverão ser pagas em 

dinheiro ou em cheque na secretaria da 

Comissão de Melhoramentos de Santo 

Emilião. 

4. Perante ausências de pagamento superiores 

a 60 dias a Instituição poderá vir a 

suspender a permanência do utente até 

regularização das mensalidades, após ser 

realizada uma análise individual do caso. 

ARTIGO 7º 

Redução na Comparticipação Familiar 

Mensal 

1. Haverá lugar a uma redução de 20% na 

comparticipação familiar mensal, sempre 

que se verifique a frequência do mesmo 

estabelecimento por mais do que um 

elemento do agregado familiar. 

2. Haverá lugar a uma redução de 25% na 

comparticipação familiar mensal nos 

seguintes casos: 

a) Quando o serviço ou equipamento não 

forneça alimentação ou o utente não 

usufrua das refeições pelo mesmo 

fornecidas; 
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b) Quando o período de ausência, 

devidamente justificado, exceda 15 dias 

consecutivos. 

CAPÍTULO IV 

Serviços e Horários 

ARTIGO 8º 

Serviços Prestados 

1. Todos os utentes terão um processo 

individualizado de planeamento de serviços. 

2. Antes de ser prestado o serviço, será feita 

uma avaliação ao utente e elaborado um 

plano de intervenção. 

3. O Serviço de Apoio Domiciliário presta os 

seguintes serviços: 

a) Alimentação; 

b) Higiene pessoal; 

c) Tratamento de roupa pessoal e cama; 

d) Higiene Habitacional; 

e) Outros serviços tais como: marcação de 

consultas, pagamento de serviços, 

acompanhamento ao exterior, etc. (extra 

mensalidade a definir pela Direcção 

Técnica). 

ARTIGO 9º 

Horários 

Horário de referência do funcionamento do 

Serviço de Apoio Domiciliário é de Segunda a 

Domingo, das 8.00 às 19.30 horas, excepto 

Feriados e Dias Santos.  

 

CAPÍTULO V 

Recursos Humanos e Instalações 

ARTIGO 10º 

Recursos Humanos  

1. A Instituição é orientada por uma Direcção, 

que delega funções técnicas no Director(a) 

Técnico(a); 

2. Estão ao serviço no Serviço de Apoio 

Domiciliário: 

a) 1 Director(a) Técnico(a) (em conjunto 

com as restantes valências da 

Instituição); 

b) 3 Ajudantes Familiares; 

c) 1 Cozinheira (em conjunto com as 

restantes valências da Instituição); 

d) 1 Auxiliar de serviços gerais. 

ARTIGO 11º 

Recursos Materiais - Instalações 

O Serviço de Apoio Domiciliário possui as 

seguintes instalações: 

– 2 Viaturas; 

– Escritório (em conjunto com a valência 

de Mini Lar de Idosos e Centro de Dia); 

– Cozinha (em conjunto com a valência de 

Mini Lar de Idosos e Centro de Dia); 

– Lavandaria/Rouparia (em conjunto com 

a valência de Mini Lar de Idosos e Centro 

de Dia). 
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CAPÍTULO VI 

Alimentação 

ARTIGO 12º 

Horário de Refeições 

Do serviço de alimentação do Apoio 

Domiciliário, fazem parte as seguintes refeições: 

1. Almoço – servido das 12.00 às 13.00 horas; 

2. Jantar – servido das 18.00 às 19.00. 

ARTIGO 13º 

Regime Alimentar 

1. O Serviço de Apoio Domiciliário fornecerá a 

todos os utentes duas refeições diárias 

(almoço e jantar). 

2. A ementa mensal será entregue 

semanalmente a cada beneficiário deste 

serviço, para que todos tenham 

conhecimento da mesma. 

3. O Serviço de Apoio Domiciliário fornecerá 

dietas desde que seja apresentada a 

indicação médica; 

CAPÍTULO VII 

Direitos e Deveres 

ARTIGO 14º 

Direitos dos Utentes 

1. A ser servido pelo Serviço de Apoio 

Domiciliário por vontade própria. 

2. À prestação dos serviços e cuidados 

necessários à garantia do seu bem-estar 

físico e qualidade de vida. 

3. Ver respeitada a sua intimidade e 

privacidade. 

4. A reclamar, verbalmente ou por escrito. 

ARTIGO 15º 

Deveres do Utente 

1. Manter um bom relacionamento com os 

funcionários e com a Instituição em geral. 

2. Cumprir o regulamento. 

3. Avisar a Instituição de qualquer alteração ao 

serviço. 

4. Ser sócio da Instituição. 

ARTIGO 16º 

Deveres da Instituição 

1. Garantir a qualidade do serviço, o conforto 

necessário ao bem-estar do utente. 

2. Proporcionar o acompanhamento adequado. 

3. Cumprir o regulamento e assegurar o 

normal funcionamento do Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

ARTIGO 17º 

Interrupção da Prestação de Cuidados por 

Iniciativa do Utente 

Em caso de interrupção dos serviços por 

iniciativa do utente, este ou pessoa próxima 

deverá comunicar esse facto ao Responsável 

pelo Serviço de Apoio Domiciliário. 
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ARTIGO 18º 

Contrato 

Nos termos da legislação em vigor, entre o 

utente ou seu representante legal e a entidade 

gestora da Instituição deve ser celebrado, por 

escrito, um contrato de prestação de serviços. 

  

ARTIGO 19º 

Cessação da Prestação de Serviços por Facto 

Não Imputável ao Prestador 

Em caso de desistência da frequência dos 

serviços do Serviço de Apoio Domiciliário, o 

utente ou pessoa próxima deverá comunicar 

esse facto ao Responsável com a maior 

antecedência possível. 

 

ARTIGO 8º 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

Nos termos da legislação em vigor, este 

estabelecimento/serviço possui livro de 

reclamações, que poderá ser solicitado junto da 

Secretaria da Instituição sempre que desejado.  

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Finais 

ARTIGO 17º 

Legislação em Vigor 

Os princípios legislativos pelos quais se regem 

os Serviços de Apoio Domiciliário, são: 

a) Despacho Normativo nº 75/92 de 23 de 

Abril – Cooperação entre a SS e as IPSS’s; 

b) Despacho Normativo nº 62/99 de 12 de 

Novembro – SAD; 

c) Contrato Colectivo de Trabalho para as 

IPSS’s. 

ARTIGO 18º 

Omissões 

Todas as questões que surjam durante a 

prestação de serviços ao utente pela Instituição 

serão resolvidas de acordo com a legislação 

aplicada às IPSS’s, com o presente Regulamento 

e com o parecer dos técnicos e da Direcção da 

Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião. 

APROVADO pela Direcção da Associação nos 

termos do artigo 4º do Capítulo I dos Estatutos 

da Comissão de Melhoramentos de Santo 

Emilião, na reunião de 12 de Novembro de 2010.  

 

Santo Emilião, 12 de Novembro de 2010 

 

A Direcção: 

 

PRESIDENTE (Ana Maria da Silva Lopes Leite): 

________________________________________________________ 

 

SECRETÁRIO (Paula Sofia Fernandes Lopes): 

________________________________________________________ 

 

TESOUREIRO (Maria Helena Fernandes Lopes)): 

________________________________________________________ 

 


