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S E R V I Ç O   D E   A P O I O   D O M I C I L I Á R I O 
 
Regulamento Interno 
 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
NORMA 01 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
01. O Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA, adiante designado por CSMMC, é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social sem fins lucrativos, NIPC 500788413, registada na Direção Geral da Segurança Social, como 
IPSS, livro nº 4 das Associações de Solidariedade, sob o nº 37/1991 a f.ls 181 verso, desde 28 de dezembro de 
2000; 
02. O CSMMC tem atualmente a sua sede na Rua 5 de Outubro, nºs 1739 a 43 – 4430-805 AVINTES-VNG, onde funciona 
o Centro de Dia; 
03. O CSMMC tem acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança 
Social, IP, em 20 de dezembro de 2003, para prestar Serviços de Apoio Domiciliário e desenvolver atividades 
dirigidas a pessoas e ou famílias que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou 
psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas 
e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito, 
de harmonia com a legislação e orientações técnicas/normativos em vigor, tendo a capacidade de 30 
Utentes/Clientes; 
04. O âmbito geográfico da resposta social abrange prioritariamente os residentes na freguesia de Avintes e 
freguesias circundantes, do concelho de Vila Nova de Gaia.    
 
NORMA 02 – 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 as atividades da vida diária e rege-se pelo seguinte: 
a) Decreto-lei nº 172 -A/2014, de 14 de novembro – Aprova o Estatuto das IPSS; 
b) Decreto-lei n.º 120/2015, de 30 de junho, Portaria nº 196-A/2015 – Regula o regime jurídico de cooperação 
entre as IPSS e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; 
c) Portaria nº 38/2013, de 30 de janeiro – Aprova as normas que regulam as condições de implantação, 
localização, instalação e funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário;  
d) Decreto-lei nº 33/2014, de 4 de março - Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização 
dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime 
contraordenacional;  
e) Protocolo de Cooperação em vigor;  
f) Circulares de Orientação Técnica acordadas em sede de CNAAPAC;  
g) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.  
 
NORMA 03 – OBJECTIVOS DO REGULAMENTO 
O presente Regulamento procura: 
01. Promover o respeito pelos direitos dos Utentes/Clientes e demais interessados; 
02. Assegurar a divulgação das formas de organização e do cumprimento das regras de funcionamento estabelecidas 
neste Regulamento; 
03. Promover a participação ativa dos Utentes/Clientes ou dos seus Representantes Legais ao nível da organização 
da Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário. 
 
NORMA 04 – DESTINATÁRIOS, SERVIÇOS PRESTADOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
01. São destinatários do Serviço de Apoio Domiciliário: 
a) Pessoas de 65 anos e mais cuja situação de dependência não lhes permita satisfazer as suas necessidades 
básicas e/ou 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. 
02. São objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário: 
a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 
b) Prevenir situações de dependência e promover a autonomia contribuindo, assim, para retardar ou evitar a 
institucionalização; 
c) Apoiar os Utentes/Clientes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária; 
d) Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos Utentes/Clientes e famílias, de modo a contribuir 
para o seu equilíbrio e bem-estar; 
e) Colaborar na prestação de cuidados de saúde, sob supervisão de pessoal de saúde qualificado. 
03. O Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação dos seguintes serviços (referir os que são 
disponibilizados, por exemplo): 
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a) Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições; 
b) Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 
c) Tratamento de roupas; 
d) Arrumação e pequenas limpezas no domicílio; 
e) Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos de 1ª necessidade, nomeadamente medicamentos; 
f) Administração da medicação prescrita; 
04. O serviço de Apoio Domiciliário realiza ainda as seguintes atividades: 
a) Atividades de animação e de motricidade; 
b) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações/modificações no domicílio; 
c) Cedência de ajudas técnicas em ocasião pontual para utilização do Utente/Cliente em horário de permanência 
na instituição, desde que autorizado pela Direção. 
 
NORMA 05 – CUIDADOS E SERVIÇOS 
01. O Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação dos seguintes cuidados e serviços: 
a) Fornecimento de refeições, respeitando as dietas alimentares com prescrição médica; 
b) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 
c) Cuidados de imagem; 
d) Tratamento de roupa de usos pessoal do utente; 
e) Higiene habitacional, estritamente necessária á natureza dos cuidados prestados; 
f) Atividades de animação e socialização, aquisição de produtos, pagamento de serviços; 
g) Serviço de Teleassistência. 
02. O Serviço de Apoio Domiciliário pode assegurar ainda outros serviços, nomeadamente: 
a) Cedência/aluguer de ajudas técnicas; 
b) Sensibilização; 
C) Apoio Psicossocial. 
03. Os cuidados e serviços podem ser prestados aos dias úteis e fins-de-semana. 
 
CAPÍTULO II – PROCESSO DE ADMISSÃO 
 
NORMA 06 – GENERALIDADES 
01. Compete à Direção do Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA definir as condições e os critérios de admissão 
dos Utentes/Clientes, com base nas orientações do Instituto da Segurança Social; 
02. O processo de admissão dos Utentes/Clientes será organizado pela Coordenação das Respostas Sociais, 
garantindo a aplicação das condições e critérios definidos no presente Regulamento; 
03. A Coordenação das Respostas Sociais, sempre que necessário, deve solicitar a colaboração da Coordenação 
do Centro Social para avaliação e estudo de processo de admissão. 
 
NORMA 07 – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
01. As condições de admissão definidas para o Serviço de Apoio Domiciliário são: 
a) Pessoas de ambos os sexos na situação de reforma, pré-reforma ou pensionista. Poderão ser admitidas pessoas 
que não preencham estas condições, desde que a sua situação familiar, socioeconómica, de saúde ou de isolamento 
justifique o apoio deste serviço. A admissão é precedida por uma entrevista ao Candidato e/ou Cuidador, a 
realizar pela Coordenação das Respostas Sociais; 
b) A admissão de cidadãos portadores de deficiência será considerada caso a caso, de acordo com a capacidade 
de resposta dos serviços; 
c) Sempre que existam alterações à informação anterior disponibilizada, fica o Candidato e/ou Cuidador obrigado 
a manter atualizados todos os dados relativos à pretensão. 
d)Ser Associado da Instituição. 
 
NORMA 08 – CRITÉRIOS PRIORITÁRIOS DE ADMISSÃO 
01. Desde que exista disponibilidade que permita a integração/admissão de todos os Utentes/Clientes inscritos 
em lista de espera, são adotados os seguintes critérios de prioridade: 
a) Sem retaguarda familiar ou indisponibilidade do Cuidador em garantir os cuidados necessários - 11 pontos; 
b) Negligência e ou maus tratos – 10 pontos; 
c) Situação de isolamento social – 9 pontos; 
d) Residente na freguesia – 8 pontos; 
e) Cônjuge de Utente/Cliente a frequentar a resposta social – 7 pontos; 
f) Ser Associado da Instituição – 6 pontos;   
g) Data de candidatura na lista de espera – 5 pontos; 
h) Idade – 4 pontos; 
i) Manifestar vontade em ser admitido na resposta social – 3 pontos;  
j) Carência socioeconómica – 2 pontos; 
k) Não possuir doença que afete o regular funcionamento da resposta social – 1 ponto; 
  
NORMA 09 – CANDIDATURA E ADMISSÃO 
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01. Para efeitos de candidatura, o Utente/Cliente terá que preencher e entregar um pedido em impresso próprio 
disponibilizado pelo Centro Social, que fará parte integrante do processo individual do Utente/Cliente; 
02. A candidatura é analisada pela Coordenação Técnica, que emite parecer circunstanciado e objetivo; 
03. Da decisão será dado conhecimento ao Utente/Cliente no prazo máximo de oito dias; 
04. Os Utentes/Clientes admitidos devem disponibilizar a seguinte informação, que passa a integrar o seu 
processo individual: 
a) Número do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão; 
b) Número do Cartão de Contribuinte; 
c) Número do Cartão de Beneficiário da Segurança Social; 
d) Número do Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que pertença; 
e) Boletim de vacinas; 
f) Vacinação covid-19 (certificado digital); 
g) Informação Clínica atestando o estado de saúde do Utente/Cliente, não possuí doença infeto-contagiosa em 
fase ativa, medicação que se encontra a tomar, indicação da periodicidade e horários;   
h) Comprovativo dos rendimentos mensais do Utente/Cliente e do agregado familiar; 

1. Modelo 3 do IRS e respetiva nota de liquidação; 
2. Quando não existe modelo 3 de IRS devem apresentar declaração do Instituto da Segurança Social com 

indicação das prestações sociais auferidas, três últimos recibos de vencimento e declaração da 
Autoridade Tributária que comprove a situação IVA; 

3. Outros (cadernetas prediais, extratos bancários); 
4. O valor de reembolso em sede de IRS;  

h) Comprovativo de despesas fixas com a habitação: 
1. O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do imposto 

sobre o rendimento, da taxa social única e o imposto a pagar em sede de IRS; 
2. O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria (no montante do 

capital amortizado e juros devidos); 
j) Comprovativo de despesas com medicação continuada em caso de doença crónica; 
l) No caso de existir Representante Legal do Utente/Cliente, serão também disponibilizadas as informações 
constantes das alíneas a) e b); 
05. Admissão do Utente/Cliente é da responsabilidade da Direção que assenta a sua decisão num 
inquérito/informação de âmbito social elaborado e apresentado pela Coordenação Técnica; 
06. O Utente/Cliente aceita submeter-se a prévia avaliação pela Coordenação Técnica; 
07. Com a admissão o Utente/Cliente obriga-se: 
a) Indicar e mencionar detalhadamente prescrições médicas e medicamentosas, dietas alimentares e outros cuidados 
do foro da saúde e sempre que existam quaisquer alterações; 
b) Desde que as prestações de serviços incluam o tratamento de roupas, devem possuir alguma marca que facilite 
a identificação; 
08. Se o grau de dependência do Utente/Cliente exigir a utilização de aparelhos, próteses, canadianas, cadeiras 
de rodas, etc., tem de fazer-se acompanhar deles; 
09. O preenchimento da ficha de candidatura e admissão, apreciação e deferimento pela Direção, formaliza a 
integração do Utente/Cliente na resposta social; 
10. A receção na instituição do Utente/Cliente será realizada pela Coordenação Técnica ou por outro Colaborador 
designado para o efeito, em dia e hora acordados com pelo menos dois dias de antecedência; 
11. A admissão fica concretizada pela celebração de um contrato escrito de prestação de serviços com o 
Utente/Cliente ou com o seu Representante Legal, sendo devidos os encargos do mês corrente; 
12. O Utente/Cliente admitido autoriza o seu registo em base de dados e a partilha de informação pessoal 
relevante para a prestação dos serviços contratualizados, mesmo com outras entidades, designadamente com a 
Rede Social e o Instituto da Segurança Social, autoriza também o registo fotográfico e a sua utilização em 
publicações da Instituição; 
13. A Direção do Centro Social reserva-se o direito de averiguar pelos meios legais disponíveis todas as 
declarações e documentação apresentada pelo Utente/Cliente. Sempre que existam dúvidas ou contradições entre 
a realidade e as matérias declaradas será aplicada a mensalidade máxima; 
14. Desde que detetadas falsas declarações, ou ocultação dolosa das fontes de rendimentos, para além das 
medidas de carácter penal, à Direção reserva-se o direito de acionar outras iniciativas de carácter social, 
depois de ouvidos confidencialmente os interessados e avaliadas as situações em apreço. 
 
NORMA 10 – PROCESSO INDIVIDUAL DO UTENTE/CLIENTE 
01. Na Instituição existe, para cada Utente/Cliente, um processo onde consta a identificação pessoal do mesmo, 
a Ficha de Avaliação Diagnóstica, o Plano Individual e a Avaliação do Plano Individual, bem como os documentos 
do Representante Legal, caso exista; 
02. O processo individual do Utente/Cliente é de carácter “confidencial” sendo repartido pelas áreas 
administrativa, clínica e social; 
03. Fazem parte do processo individual do Utente/Cliente, durante a prestação do Serviço de Apoio Domiciliário, 
os seguintes dados: 
a) Informação atualizada dos documentos e outras situações descritas no ponto 04 da Norma 09; 
b) Ficha de informação disponibilizada ao Utente/Cliente; 
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c) Ficha de Candidatura/Admissão; 
d) Contrato de prestação de serviços; 
e) Dados de identificação e de caracterização social do Utente/Cliente; 
f) Identificação do profissional de saúde de referência e respetivos contactos para utilizar em caso de 
emergência; 
g) Informação clínica do Utente/Cliente considerada relevante; 
h) Identificação e contactos da pessoa próxima do Utente/Cliente (familiar, cuidador, representante legal ou 
outro) a contactar em caso de emergência ou necessidade; 
i) Plano Individual de Cuidados do Utente/Cliente; 
j) Programa de Acolhimento Inicial do Utente/Cliente; 
k) Plano Individual do Utente/Cliente e respetiva revisão; 
l) Registos escritos datados da prestação dos serviços e participação do Utente/Cliente nas atividades; 
m) Registos escritos datados das ocorrências de situações anómalas; 
n) Registos escritos datados dos períodos de ausências; 
o) Registos escritos datados da cessação da relação contratual, indicando as razões/motivações, anexando todos 
os comprovativos; 
p) Identificação do encarregado pelo acesso à chave do domicílio do Utente/Cliente e respetivas regras de 
utilização; 
q) Autorização escrita do Cuidador ou Representante Legal para visitas ao Utente/Cliente; 
r) Outros assuntos considerados relevantes. 
 
NORMA 11 – LISTA DE CANDIDATURA 
01. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vaga, o Utente/Cliente é incluído em lista 
de candidaturas; 
02. A ordenação na lista de candidatura respeitará a data de candidatura, conjugada com os mesmos critérios 
indicados para a admissão; 
03. A lista de candidatura é anualmente atualizada, sendo contactado cada Candidato e/ou Cuidador para confirmar 
se continua interessado; 
04. O Candidato e/ou Cuidador podem apresentar a sua desistência, fazendo-o com a entrega de impresso próprio 
datado e subscrito a fornecer pela Instituição, por carta ou mail; 
05. O Candidato admitido que considere inoportuna a sua integração na resposta social, contudo pretendendo 
continuar na lista de candidaturas, entrega impresso próprio datado e subscrito a fornecer pela Instituição, 
sendo reinscrito. 
 
CAPÍTULO III – INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 
NORMA 12 – INSTALAÇÕES 
01. O Centro Social MÁRIO MENDES DA COSTA está situado na Rua 5 de Outubro, nºs 1739 a 43 – 4430-805 AVINTES, 
é distribuído por dois pisos, tendo a seguinte distribuição funcional afeta ao Serviço de Apoio Domiciliário, 
em comum com outra resposta social: 
- Piso da entrada: 
a) Admissão, entrada, alpendre e escada principal; 
b) Plataforma elevatória para quatro pessoas; 
c) Secretaria; 
d) Sala de atividades; 
e) Bloco sanitário do rés-do-chão; 
f) Sala de refeições e escada secundária; 
g) Cozinha, despensa geral e zona de frio; 
h) Instalação do pessoal. 
- Piso superior: 
a) Escada principal 
b) Plataforma elevatória para quatro pessoas; 
c) Sala de receber; 
d) Sanitário do visitante; 
e) Gabinete técnico c/sanitário privativo; 
f) Salas de atividades; 
g) Bloco sanitário do 1º andar; 
h) Sala Multiusos; 
i) Terraço acessível e logradouro; 
j) Lavandaria e Rouparia no logradouro. 
02. O Centro Social é servido pelos seguintes contactos e endereços: 
a) Telefone – 309 869 798; 
b) Endereço eletrónico – centrosocial.mmc.ipss@gmail.com; 
c) Endereço do sítio institucional – centrosocial-mmc-ipss.weebly.com. 
 
NORMA 13 – FUNCIONAMENTO E HORÁRIOS 
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01. O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário – funciona: 
a) De segunda a sexta-feira entre as 8:30h e as 17:30h; 
b) Aos sábados, domingos e feriados entre as 8:00h e as 13:00h.  
02. O Centro Social encerra: 
a) Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro; 
03. A Secretaria do CSMMC funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9:00h e as 17:00h; 
04. A Direção do Centro Social reserva-se ainda o direito de encerrar, total ou parcialmente, o Centro Social. 
Ocorrendo a decisão anterior, atempadamente, serão avisados os Utentes/Clientes e/ou Cuidador ou Representante 
Legal. 
 
NORMA 14 – COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR/MENSALIDADES 
01. Para o cálculo da mensalidade aplica-se o ponto 1, do artigo 19, da Portaria 218-D/2019, de 15 de julho, 
que republica a Portaria 196-A/2015, de 01 de julho, que se transcreve: “Os utentes e famílias comparticipam 
nas despesas de funcionamento do serviço ou equipamento social objeto de acordo de cooperação, mediante o 
pagamento de um valor estabelecido em função do serviço prestado e dos rendimentos do agregado familiar”. 
02. Desde que justificado e participado pelos canais habituais, designadamente telefone, mail ou carta, até 
ao final dos primeiros dois dias, a ausência mensal no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) por motivos de 
doença, por períodos superiores a 10 dias e até 60 dias, terá lugar à redução de 25% na comparticipação mensal. 
Quando a ausência for superior a 60 dias, sendo do interesse do Utente/Cliente e/ou Cuidador conservar o lugar, 
este só será assegurado com o pagamento de 50% da comparticipação mensal; 
03. Associados de pleno direito com 5 e até 20 anos tem um benefício de 10% na mensalidade, com 20 anos de 
associado tem um benefício de 20% na mensalidade; 
04. A comparticipação mensal relativa a cada mês é, impreterivelmente, liquidada até ao dia 15 de cada mês, 
se este coincidir com um fim-de-semana e ou feriado, passará para o primeiro dia útil anterior, na Secretaria 
do CSMMC. No momento de liquidação da comparticipação mensal são pagos todos os serviços extra contratualizados; 
05. O pagamento da comparticipação mensal e dos serviços extra contratualizados podem ser efetuados de terça 
a quinta-feira entre as 9 e as 17 horas na Secretaria do CSMMC, ou por transferência bancária à ordem da 
Direção do CSMMC; 
06. A comparticipação mensal é revista todos os anos, tendo por base as informações constantes dos documentos 
atualizados referidos no ponto 04, da norma 09 – Candidatura e Admissão, Capítulo II – Processo de Admissão, 
que integram o processo individual do Utente/Cliente, vigorando a partir de abril, inclusive; 
07. Na análise comparada entre os rendimentos auferidos e despesas realizadas forem percetíveis contradições 
entre a documentação atualizada disponibilizada, é determinada a mensalidade máxima; 
08. Para efeitos do cálculo da comparticipação mensal, deduzem-se as despesas mencionadas na norma 9 do 
presente regulamento. 
09. A prova dos rendimentos e despesas é anual e ocorre no início de cada ano civil mediante apresentação de 
documentação comprovativa e a sua ausência determina a suspensão do processo de cálculo da mensalidade, sendo 
aplicada a mensalidade máxima que representa o custo real por utente, até que sejam entregues e disponibilizados 
os documentos atualizados; 
10. A comparticipação mensal obtém-se pela aplicação das parcelas dos serviços prestados de acordo com o quadro 
seguinte: 

a) Serviço de Apoio Domiciliário diário, sábados, domingos e feriados; 
 

NÚMERO DE SERVIÇOS 
 

DIAS ÚTEIS 
 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS 

   
2 40% 50% 
3 45% 55% 
4 50% 60% 
5 50% 60% 
6 50% 60% 

11. A comparticipação familiar mensal é determinada pela aplicação de uma percentagem ao rendimento per capita 
mensal do agregado familiar. 
12. Fórmula de cálculo: 
RC= RAF/12-D 
        n 
Sendo que: 
RC = Rendimento per capita mensal; 
RAF = Rendimento do Agregado Familiar (anual ou anualizado); 
D = Despesas mensais fixas; 
n = Número de Elementos do Agregado Familiar; 
13. A prestação de outros serviços, para além dos acima referidos, implica um acréscimo na mensalidade nas 
condições da tabela de comparticipações afixada na Instituição, conforme alíneas do ponto 02, Norma 04 – 
Destinatários, Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas, do Capítulo I – Disposições Gerais, avaliar em 
cada situação pela Direção da Instituição. 
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14. A Direção da Instituição poderá rever a comparticipação mensal, na sequência da alteração económica do 
agregado familiar, nas condições da legislação aplicável e em vigor; 
15. Se a realidade económica o permitir, o Cuidador ou o Representante Legal podem ser convidados a participar 
nos encargos do Utente/Cliente, sempre que a relação rendimento per-capita/custo real de manutenção se 
apresentar insuficiente ou deficitário para o exercício da missão da Instituição;  
16. A comparticipação mensal pode ser revista de seis em seis meses nos casos de desemprego, acidente grave, 
morte, separação conjugal. 
17. Caso sejam alteradas as tabelas das orientações técnicas da DGSS ou o valor da comparticipação familiar, 
o CSMMC informa o Cuidador ou o Representante Legal com a antecedência de trinta dias, por carta registada com 
aviso de receção, por e-mail ou mão própria, sendo neste caso assinado o duplicado, para comprovar o seu 
conhecimento.    
18. Se o Centro Social prestar serviço de Apoio Domiciliário a mais que um elemento do mesmo agregado familiar, 
são reduzidos 10% à mensalidade do familiar que demonstre menores rendimentos; 
19. Durante o período de férias, superiores a 10 dias e até 30 dias, por não frequência do Utente/Cliente, não 
há o direito a qualquer redução do valor da mensalidade; 
20. O não pagamento da mensalidade até ao dia 15 de cada mês implica o pagamento de uma penalização pecuniária 
de 20% sobre o valor em falta a liquidar em simultâneo com a mesma, caso não se trate de uma situação 
socialmente atendível, comprovadamente justificada pela Coordenação Técnica; 
21. O Utente/Cliente que deseje desistir sem aviso prévio de pelo menos 15 dias, líquida o valor correspondente 
a 90% da comparticipação mensal; 
22. O incumprimento do pagamento de duas mensalidades consecutivas confere à Instituição a faculdade da 
cessação e resolução do contrato. 
23. Os dias de feriados, greve, suspensão parcial ou total da atividade por motivo de força maior, não implicam 
qualquer desconto no montante da comparticipação familiar mensal. 
24. No caso de Estado de Emergência e/ou Calamidade que se prolongue por um período superior a 30 dias, que 
comprometa a suspensão parcial ou total dos serviços do Serviço de Apoio Domiciliário, a comparticipação mensal 
pode ser reduzida, por deliberação da Direção, tendo em conta todas as implicações, designadamente a 
sustentabilidade económico-financeira da resposta social e da própria IPSS.  
 
NORMA 15 – REFEIÇÕES 
01. O Serviço de Apoio Domiciliário contempla uma refeição principal, que inclui o prato, sopa e peça de fruta, 
bem como um litro de leite em cada dois dias, um pão simples e uma sande, sendo a distribuição realizada 
diariamente entre as 11:30 horas e as 13:30 horas; 
02. Ao Utente/Cliente e/ou Cuidador cabem a obrigação de contratualizar o fornecimento da sopa extra para a 
refeição noturna – o custo por sopa consta do preçário afixado na instituição; 
03. O suplemento alimentar só será disponibilizado em situações excecionais, mediante estudo/avaliação de cada 
caso em particular; 
04. As ementas são semanalmente afixadas em local visível e habitual, podendo ser alteradas apenas em situações 
justificadamente anormais; 
05. A alimentação é ajustada a alergias alimentares, a intolerâncias alimentares e/ou à necessidade de dieta, 
mediante a apresentação de atestado médico; 
06. A dispensa do fornecimento das refeições é obrigatoriamente participada à Coordenação Técnica com a 
antecedência de 24 horas. 
 
NORMA 16 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES – SERVIÇOS PRESTADOS 
01. A prestação dos serviços de Apoio Domiciliário, são acordados e contratualizados na admissão do 
Utente/Cliente ou sempre que se verifique alguma necessidade; 
02. A higiene pessoal contratualizada é realizada com a periodicidade que satisfaça o Utente/Cliente, cabendo 
a este fornecer todos os componentes e produtos (1); 
03. O tratamento de roupa de uso pessoal e da habitação contratualizado consiste na recolha das mesmas, 
trazidas e depois de tratadas levadas ao Utente/Cliente e/ou Cuidador, sendo realizado com a periodicidade que 
o satisfaça. Quando da recolha fica obrigado a entregar todas as peças com uma marca visual que facilite na 
devolução o seu reconhecimento. 

 
NORMA 17 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES - SAÚDE 
01. Em caso de doença ou acidente do Utente/Cliente, a Instituição obriga-se a comunicar imediatamente o facto 
ao Cuidador; 
02. Se necessário, são promovidas as diligências necessárias para o transporte e internamento em unidade 
hospitalar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde; 
03. O Cuidador, depois de avisado pela Instituição, fica responsável pelo devido acompanhamento do 
Utente/Cliente até e na unidade hospitalar; 
04. A administração de medicação ao Utente/Cliente obriga à entrega de cópia da prescrição médica, onde conste 
o nome do medicamento e a posologia; 

(1) champô, gel(s) de banho, sabonetes, duas esponjas de cor diferente, creme hidratante, escova/pente, 
pasta e escova de dentes, elixir oral, desodorizante, espuma de barbear e gilete 
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05. Se ocorrer internamento hospitalar do Utente/Cliente, o Cuidador ou o Representante Legal ficam de imediato 
obrigados a participar a situação à Coordenação das Respostas Sociais. 
 
NORMA 18 – QUADRO DE PESSOAL 
01. O quadro de pessoal é de acordo com a legislação em vigor e está afixado em local visível, contendo a 
indicação do nome e atividade profissional dos recursos humanos; 
02. Os Colaboradores estão obrigados de imediato a participar por escrito qualquer ocorrência extraordinária 
de que tenham conhecimento no desempenho das suas tarefas relativas ao Utente/Cliente e à habitação; 
03. A participação escrita é submetida à Coordenação Técnica e passa a integrar o processo individual do 
Utente/Cliente.     
 
NORMA 19 – VOLUNTÁRIOS 
01. O CSMMC poderá ter voluntários ao seu serviço que, de forma gratuita, se entregam a tarefas ou serviços 
no Centro Social; 
02. Dentro das necessidades do Centro Social e do desejo ou competências dos interessados, poderão ser várias 
as atividades desenvolvidas pelos voluntários. Contudo, naquelas atividades que exijam competência científica 
e/ou técnica só poderão ser admitidos se possuírem as habilitações exigidas por lei; 
03. A admissão dos voluntários é da competência da Direção, sendo o suporte à decisão garantido pela Coordenação 
Técnica. A Coordenação Técnica estabelece com cada voluntário os momentos fixos da sua colaboração para com o 
Centro Social. 
 
NORMA 20 – ESTÁGIOS 
01. O CSMMC poderá estabelecer parcerias com as instituições de ensino, podendo disponibilizar Estágios, num 
processo de facilitação de aprendizagem e de reflexão/inserção dos alunos, nas áreas científicas relacionadas 
com as atividades do Centro Social; 
02. Caberá à Direção, ouvida a Coordenação Técnica, decidir da pertinência ou não da admissão de cada Estagiário. 
 
NORMA 21 – COORDENAÇÃO 
01. Por delegação de competências compete a um técnico com formação superior de serviço social toda a 
responsabilidade pela operacionalidade e funcionamento das Respostas Sociais contratualizadas com o Centro 
Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, cujo nome e formação se encontram afixados em lugar 
visível, competindo-lhe coordenar, zelar e responder pelo bom funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário, 
de acordo com as orientações da Direção do CSMMC; 
02. Por delegação de competências a instituição dispõe de uma Coordenação Técnica que se obriga a articular 
as determinações da Direção com o Serviço de Apoio Domiciliário e seus serviços; 
03. À Direção do Centro Social compete definir e decidir das orientações, tarefas e trabalhos a desenvolver 
pelo CSMMC, podendo delegar competências profissionais nos seus colaboradores para a determinação das políticas 
da instituição, enquanto for respeitada a confiança depositada, o carácter sigiloso das informações e 
orientações, e a lealdade para com os superiores e a instituição; 
 
CAPÍTULO 04 – DIREITOS E DEVERES DOS CLIENTES 
 
NORMA 22 – DIREITOS DOS CLIENTES 
01. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os Utentes/Clientes do Serviço de 
Apoio Domiciliário têm ainda os seguintes direitos: 
a) Igualdade de tratamento, independentemente da religião, nacionalidade, idade, sexo ou condição social; 
b) Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade da vida privada e familiar, bem como pelos 
seus usos e costumes; 
c) Exigir qualidade nos serviços prestados; 
d) Exigir o cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento; 
e) Não estar sujeito a coação física e/ou psicológica; 
f) Ter acesso ao livro de reclamações; 
g) Participar nas atividades promovidas pelo Centro Social, de acordo com os seus interesses e possibilidades; 
h) Utilizar os serviços e equipamentos disponíveis do Centro Social; 
i) Conhecer todas as alterações respeitantes às condições de prestação do serviço e respetivos custos; 
j) Ter acesso à ementa semanal, sempre que os serviços prestados envolvam o fornecimento de refeições; 
k) Inviolabilidade da correspondência e do domicílio, não sendo permitido fazer alterações sem a devida 
autorização do Utente/Cliente e/ou Cuidador ou Representante legal; 
 
NORMA 23 – DEVERES DOS CLIENTES 
01. Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os Utentes/Clientes do Serviço de 
Apoio Domiciliário têm ainda os seguintes deveres: 
a) Colaborar com a Instituição, prestando-lhe todas as informações necessárias para a elaboração da Ficha de 
Avaliação Diagnóstica e do Plano Individual; 
b) Respeitar e tratar com urbanidade os ajudantes de ação direta, deixando-os desenvolver o seu trabalho 
segundo os seus métodos; 
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c) Indicar a prescrição médica; 
d) Comunicar qualquer ausência, que impossibilite a prestação dos serviços, sendo a ocorrência registada em 
livro próprio; 
e) Comunicar qualquer alteração na forma de prestação dos serviços solicitados. 
 
NORMA 24 – DIREITOS DA INSTITUIÇÃO 
01. São direitos da Instituição: 
a) A lealdade e respeito por parte dos Utentes/Clientes e pessoas próximas; 
b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento; 
c) Receber as mensalidades e outros pagamentos devidos, nos prazos fixados. 
 
NORMA 25 – DEVERES DA INSTITUIÇÃO 
01. São deveres da Instituição: 
a) Garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente, através do recrutamento de profissionais idóneos 
com formação e qualificação adequada; 
b) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades dos Utentes/Clientes; 
c) Garantir aos Utentes/Clientes a sua individualidade e privacidade; 
d) Guardar sigilo dos dados constantes nos processos individuais dos Utentes/Clientes; 
e) Desenvolver atividades ocupacionais, de forma a contribuir para o bem-estar dos Utentes/Clientes; 
f) Possuir livro de reclamações; 
g) Elaborar a Ficha de Avaliação Diagnóstica, o Plano Individual e a avaliação do Plano Individual; 
h) Manter a custódia da chave do domicílio do Utente/Cliente em local seguro, sempre que esta seja entregue à 
Instituição. 
 
NORMA 26 – INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INICIATIVA DO CLIENTE 
Em caso de interrupção dos serviços por iniciativa do Utente/Cliente, este, o Cuidador ou o Representante 
Legal, deverá comunicar de imediato esse facto, por escrito, à Coordenação Técnica. 
 
NORMA 27 – CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL AO PRESTADOR 
Em caso de desistência da prestação do Serviço de Apoio Domiciliário, o Utente/Cliente e/ou Cuidador deverá 
comunicar esse facto à Coordenação Técnica, com pelo menos 15 dias de antecedência e preencher um impresso 
próprio para esse efeito. 
 
NORMA 28 – LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
Nos termos da legislação em vigor o Centro Social possui um Livro de Reclamações, que poderá ser solicitado 
sempre que desejado. 
 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
NORMA 29 – CONTRATO 
Nos termos da legislação em vigor, entre a Instituição e o Utente/Cliente e/ou Cuidador ou seu Representante 
Legal é celebrado um contrato escrito de prestação de serviços. 
 
NORMA 30 – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
01. Nos termos da legislação em vigor, a Coordenação Técnica informa e contratualiza com o Utente/Cliente, 
Cuidador ou seu Representante Legal, sobre quaisquer alterações ao presente Regulamento com a antecedência 
mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo dos direitos que a estes assiste; 
02. Estas alterações são comunicadas ao Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, entidade 
competente para o licenciamento e acompanhamento técnico da Resposta Social. 
 
NORMA 31 – INTEGRAÇÃO DE LACUNAS NORMATIVAS 
Em caso de eventuais lacunas normativas, as mesmas são supridas pela Direção do CSMMC, tendo em conta a 
legislação, regulamentação, circulares e normativos em vigor sobre a matéria. 
 
NORMA 32 – APROVAÇÃO, ENTRADA EM VIGOR E REVOGAÇÃO 
Este Regulamento Interno da Resposta Social do Serviço de Apoio Domiciliário foi validado pela Direção em 
novembro de 2021, entrando em vigor a partir de janeiro de 2022, revogando o anterior de julho de 2021. 
 
DIRECÇÃO, 20211126 

 


