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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS 

ARTIGO 1º  

Enquadramento 

A Associação dos Amigos de Perrães – Complexo Social Eng. Jaime Pereira, adiante 

designada por AMPER, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem 

fins lucrativos, com a inscrição nº 2/92, fls. 26 vº e 27, livro nº 5, constituída em 18 de 

março de 1980, pessoa coletiva e nº de matrícula C.R.C. de Oliveira do Bairro nº 501 

569 871, com acordo de cooperação para a resposta social de Estrutura Residencial 

para Idosos celebrado com o Centro Distrital de Aveiro em junho de 2016, para 24 

clientes. Encontra-se sedeada na Rua do Centro Social, nº 1, na localidade de Perrães, 

freguesia de Oiã e concelho de Oliveira do Bairro. 

 

ARTIGO 2º  

Âmbito de aplicação 

1. O presente Regulamento Interno reporta-se ao funcionamento da Resposta Social 

de ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS (ERPI).  

 Tem como principais objetivos: 

        1.1. Assegurar a divulgação e o cumprimento das presentes normas de 

funcionamento; 

1.2. Promover o respeito pelos direitos e deveres quer da AMPER, quer dos clientes 

e significativos; 

1.3. Fomentar a participação ativa dos clientes, significativos e restantes partes 

interessadas no funcionamento da AMPER. 
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ARTIGO 3º  

 Legislação aplicável 

1. O presente Regulamento Interno, uma vez que tem como finalidade reger o 

funcionamento da Resposta Social de ERPI, baseia-se nos princípios legislativos em 

vigor, dos quais passamos a descrever os de maior relevância: 

1.1. Circular de Orientação Normativa nº 4 de 16 de dezembro de 2015 da Direção-

Geral da Ação Social (DGAS); 

1.2. Portaria nº 67/2012, de 21 de março; 

1.3. Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho; 

1.4. Portaria nº 120/2015; de 30 de junho; 

1.5. DL nº33/2014, de 4 de março; 

1.6. Compromisso de cooperação com ISS.IP. 

 

ARTIGO 4º 

Definição e objetivos da resposta social 

1. A Resposta Social de ERPI, desenvolvida em equipamento, destina-se ao alojamento 

coletivo, num contexto de “residência assistida”, para pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos. Poderão ser admitidas outras em que a situação 

familiar, socioeconómica, de saúde ou de isolamento justifiquem a sua integração. 

Esta resposta social tem como principais objetivos: 

1.1. Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades e expectativas 

dos clientes, num contexto humanizado e personalizado; 
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1.2. Garantir aos clientes o seu bem-estar numa perspetiva holística, considerando 

as dimensões física, cognitiva, emocional e social, promovendo a sua qualidade 

de vida; 

1.3. Privilegiar a interação com os significativos e com a comunidade, promovendo 

relações interpessoais e intergeracionais, no sentido de otimizar os níveis de 

atividade e de participação social; 

1.4. Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia do cliente na execução das atividades da vida diária, estimulando 

um processo de envelhecimento ativo.  

 

CAPÍTULO II 

CANDIDATURA E ADMISSÃO DOS CLIENTES 

ARTIGO 5º  

Atendimento ao candidato a cliente 

1. O Diretor Técnico é responsável pelo atendimento ao candidato a cliente e/ou ao(s) 

significativo(s), dentro do seu horário de atendimento (de 2ª a 5ª feiras das 15h às 

17h e 6ª feira das 10h30 às 13h), assegurando as devidas condições de privacidade, 

confidencialidade e conforto. 

2. No primeiro contato serão disponibilizadas informações e esclarecidas dúvidas sobre 

a Resposta Social de ERPI e seu funcionamento, nomeadamente, sobre: 

 O presente Regulamento Interno e descrição genérica de algumas das suas 

normas de funcionamento, sendo facultada uma cópia sempre que solicitada;  

 Os horários de atendimento e funcionamento da Resposta Social;  
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 A existência de uma Ficha de Candidatura e a documentação exigida para 

formalização da mesma (informação disponível na brochura informativa da 

Resposta Social, sendo facultada sempre que solicitada);  

 A existência de condições de admissão;  

 As regras de gestão da Lista de Candidatos (existência de critérios de priorização) 

e o período de vigência das candidaturas; 

 As formas de cálculo e pagamento da mensalidade/comparticipação familiar;  

 Os serviços incluídos, não incluídos, extras e respetivo preçário;  

 Os objetos pessoais permitidos; 

 A existência do Plano Individual e do Plano de Atividades;  

 O rigor existente na confidencialidade das informações;  

 Outros esclarecimentos relevantes para possibilitar uma opção informada por 

parte do candidato a cliente e/ou do(s) significativo(s). 

3. Se o candidato a cliente e/ou o(s) significativo(s) o desejar(em), poderá efetuada 

uma visita às instalações da Resposta Social, sem interferir com o regular 

funcionamento da mesma e devidamente acompanhado(s) pelo Diretor Técnico. 

 

ARTIGO 6º  

Condições de admissão 

1. A estrutura residencial destina-se à habitação de pessoas com 65 (sessenta e cinco) 

ou mais anos que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou 

insegurança, não podem permanecer na sua residência. 
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2. A estrutura residencial pode, também, destinar-se a pessoas adultas de idade 

inferior a 65 (sessenta e cinco) anos, em situações de exceção devidamente 

justificadas. 

3. A estrutura residencial destina-se, ainda, a proporcionar alojamento em situações 

pontuais, decorrentes da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do 

cuidador, mediante existência de vaga. 

ARTIGO 7º 

Candidatura 

1. A candidatura poderá ser efetuada ao longo de todo o ano civil, pelo candidato a 

cliente e/ou pelo(s) significativo(s), junto do Diretor Técnico do Lar Dr. Álvaro 

Santos, no seu horário de atendimento, preferencialmente com marcação prévia e 

assegurando as devidas condições de privacidade, confidencialidade e conforto. 

2. Para formalizar o processo de candidatura, será necessário o preenchimento da 

Ficha de Candidatura, onde deverão constar todas as informações necessárias à sua 

avaliação. Será igualmente necessária a entrega dos seguintes documentos: 

 Fotocópia autorizada do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade, Cartão de 

Contribuinte, Serviço Nacional de Saúde e Benificiário da Segurança Social; 

 Fotocópia autorizada do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade 

/Autorização de Residência e do Cartão de Contribuinte do significativo de 

referência (quando aplicável); 

 Comprovativo do rendimento mensal ilíquido do significativo de referência 

(quando aplicável); 

 Comprovativo de morada do candidato;  

 Comprovativo do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar (declaração 

de I.R.S relativa ao ano transato e declaração de rendimentos emitida pelo 

Centro Nacional de Pensões ou outra entidade); 
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 Comprovativo das despesas mensais fixas do agregado familiar; 

 Comprovativo de associado da AMPER (do candidato), requerido na Secretaria da 

AMPER (quando aplicável); 

 Outros documentos que se revelem pertinentes para a avaliação da candidatura. 

3. A candidatura só será válida mediante a entrega da documentação necessária, que 

deverá efetuar-se num período máximo de dez dias úteis após o preenchimento e 

entrega da Ficha de Candidatura.  

     O candidato a cliente e/ou o(s) significativo(s) poderá(ão) optar por não entregar o 

comprovativo do rendimento mensal ilíquido e/ou das despesas mensais fixas do 

agregado familiar, intenção que deverá ser assinalada na Ficha de Candidatura para 

não invalidar o processo de candidatura. 

4. Após a entrega da Ficha de Candidatura e respetiva documentação, será atribuído 

ao processo um número de candidatura podendo o candidato a cliente e/ou o(s) 

significativo(s), solicitar(em) um comprovativo de candidatura devidamente 

assinado e datado. 

5. Verificando-se a existência de vários significativos, mediante mútuo acordo entre 

todos, um dos mesmos será definido como a pessoa de referência da AMPER 

(significativo de referencia). 

 
 
6. A candidatura será válida até que o candidato e/ou o(s) significativo(s) proceda(m) à 

sua anulação. 

 
 
7. Após o processo de inscrição será realizada uma entrevista para avaliação inicial de 

requisitos. 
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ARTIGO 8º 

Seleção dos candidatos 

1. Após a formalização da candidatura, e verificando-se existência de vaga na ERPI, 

esta será analisada pelo Diretor Técnico que procederá à avaliação da mesma, 

tendo em conta critérios de priorização, nomeadamente:  

 Vulnerabilidade económica (pontuação – 20); 

 Situação de saúde/autonomia (pontuação – 20); 

 Inexistência de retaguarda familiar (pontuação – 20); 

 Frequência do conjugue na Resposta Social de ERPI (pontuação – 10); 

 Frequência de familiares de linha direta na Resposta Social de ERPI (pontuação – 

10) 

 Cliente de outra Resposta Social da AMPER (pontuação – 10);  

 Natural e/ou residente em Perrães (pontuação – 5); 

 Associado ativo da AMPER (pontuação – 5). 

2. O Diretor Técnico emitirá um parecer técnico junto da Direção da AMPER, a quem 

compete a decisão de admissão do candidato a cliente. 

3. Verificando-se a mesma pontuação nos critérios de priorização, será considerado 

como critério de desempate no posicionamento, a data de candidatura (a 

antiguidade da mesma). 

4. O candidato a cliente e/ou o significativo será(ão) informado(s) da decisão da 

Direção da AMPER, no prazo máximo de quinze dias úteis. 
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ARTIGO 9º 

Lista de candidatos 

1. Caso não seja possível a admissão imediata do candidato a cliente, devido à 

inexistência de vaga, este ficará inscrito na Lista de Candidatos à resposta social de 

ERPI. 

2. Verificando-se novamente a existência de uma vaga, todos os candidatos a cliente, 

inscritos na Lista de Candidatos, serão contactados pelo Diretor Técnico, onde serão 

informados da existência de vaga. Neste contacto, o Diretor Técnico afere se o 

interesse de ingressão na resposta social, por parte do candidato, se mantem. 

3. O Diretor Técnico, após contacto referido no ponto 2, elabora uma lista de 

interessados e procede segundo o Artigo 8º deste regulamento.  

4. A Lista de Candidatos é atualizada, procedendo-se ao registo do(s) motivo(s) em 

caso de exclusão.  

5. As candidaturas serão válidas até que os candidatos a clientes ou os significativos 

manifestem a vontade da sua anulação. 

 

 

ARTIGO 10º 

Admissão 

1. As admissões serão efetuadas ao longo de todo o ano civil. 

 
2. Para formalizar a admissão será necessário a entrega da seguinte documentação: 
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2.1. Relativa ao cliente: 

1) Fotocópia autorizada dos documentos referidos no ponto 2 do Artigo 7º, 

desde que estes tenham sofrido atualização; 

2) Fotocópia do boletim de vacinas; 

3) Relatório médico; 

4) Cartão hospitalar; 

5) Outros documentos que se revelem pertinentes para a avaliação das 

necessidades do cliente. 

2.2. Relativa ao significativo: 

6) Fotocópia autorizada dos documentos referidos no ponto 2 do Artigo 7º, 

desde que estes tenham sofrido atualização; 

 
 
3. A admissão só será válida mediante a entrega da documentação necessária, que 

deverá efetuar-se num período máximo de cinco dias úteis após o início do 

processo de admissão.  

     Caso não se verifique a entrega da documentação no prazo estipulado, a admissão 

será anulada. 

 
4. No processo de admissão proceder-se-á a uma avaliação multidimensional das 

necessidades, expectativas e interesses do cliente, incluindo avaliação de 

dependência usando a Escala de Barthel, assegurando, sempre que necessário, a 

articulação com o significativo, com colaboradores internos e/ou externos à 

resposta social de ERPI, e a participação e respeito pela vontade do cliente e/ou do 

significativo nesta avaliação. 
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ARTIGO 11º 

Cálculo da mensalidade  

(comparticipação familiar, comparticipação dos descendente e outros familiares) 

1.  Considera-se comparticipação familiar, o valor pago pela utilização dos serviços e 

equipamentos sociais, determinado em função da percentagem definida para a 

resposta social (ERPI), a aplicar sobre o rendimento per capita do agregado familiar. 

2. A tabela de comparticipações familiares é calculada de acordo com a 

legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada em local visível.  

3. De acordo com o disposto na legislação em vigor, especificamente, a Circular de 

Orientação Normativa nº 4 de 16 de dezembro de 2014 da Direcção-Geral da Ação 

Social (DGAS) e o Protocolo de Cooperação em vigor celebrado entre o MTSS e a 

CNIS, que estipula como forma de cálculo: 

R = RAF/12 – D 

n 

     Sendo que: 

     R = Rendimento per capita mensal. 

     RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado). 

     D = Despesas mensais fixas. 

     n = Número de elementos do agregado familiar. 

 

4. Para a resposta social de ERPI, entende-se por agregado familiar apenas a pessoa 

destinatária da resposta. 

5. 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; 
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c. de pensões; 

d. de prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por 

deficiência); 

e. bolsa de estudos e formação (exceto as atribuídas para frequência e 

conclusão, até 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).  

6. Considera-se como rendimento do agregado familiar (RAF), os rendimentos anuais 

ou anualizados, a qualquer título, pelo cliente. O documento de base para o cálculo 

do rendimento deverá ser a Declaração de IRS relativa ao ano transato. Caso o 

agregado familiar não preencha a Declaração de IRS, deverá comprovar esta 

situação mediante Declaração das Finanças que ateste que o agregado familiar não 

possui rendimentos que obriguem à apresentação da Declaração de IRS e 

Declaração da Segurança Social, onde evidencie quais os rendimentos que o 

agregado familiar usufrui. 

 
7. Consideram-se como despesas mensais fixas (D) do agregado familiar, deduzidas no 

rendimento mensal ilíquido até ao montante máximo equivalente ao valor da 

Retribuição Mínima Mensal em vigor, as seguintes, desde que devidamente 

comprovadas, quando aplicáveis: 

7.1. O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido; 

 
7.2. O valor da prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria 

(considerando a habitação permanente, declaração de uma entidade bancária); 
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7.3. Os encargos médios mensais com transportes, até ao valor máximo da tarifa de 

transporte da zona de residência;  

7.4. Despesas com saúde e aquisição de medicamentos de uso continuado em caso 

de doença crónica comprovada com declaração médica e declaração da 

farmácia que comprove o valor médio mensal gasto nos mesmos. 

8. Para além das despesas referidas em 7.2., 7.3. e 7.4., a comparticipação dos 

descendentes e outros familiares, na resposta social ERPI, é considerada, também, 

como despesa do respetivo agregada do familiar. 

9. De acordo com a Circular de Orientação Normativa nº 4 de 16 de dezembro de 

2015 da Direcção-Geral da Ação Social, o valor da comparticipação familiar mensal 

em ERPI determina-se pela aplicação de uma percentagem sobre o rendimento per 

capita do agregado familiar, variável entre 75% e 90% de acordo com o grau de 

dependência do utente. 

10. Quando, no momento da admissão, o utente não esteja a receber o complemento 

por dependência, mas já tenha sido requerida a sua atribuição, a Direção da 

AMPER pode decidir pela aplicação da percentagem máxima referida no ponto 

anterior.  

 
 
11.  A percentagem a aplicar sobre o rendimento per capita para apuramento da 

comparticipação familiar é apurada de acordo com o tipo de dependência, segundo 

a avaliação técnica feita, aquando da admissão, com recurso à escala de Barthel.  

Intervalo dos 

resultado da 

escala/índice de 

Barthel 

Tipo de dependência segundo o 

índice/escala de Barthel 

Percentagem a aplicar sobre o 

rendimento per capita para o 

apuramento da comparticipação familiar 

[0,20] Dependência total 90% e/ou havendo sido requerida o 

complemento por dependência de 1º 

grau. 
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[25,35] Dependência grave 85% 

[40, 55] Dependência moderada 85% 

[60,95] Dependência leve 80% 

100 Independente 75% 

 

12. À comparticipação familiar apurada nos termos dos pontos anteriores acresce 

uma comparticipação dos descendentes ou outros familiares, sempre que o 

somatório da comparticipação familiar com a comparticipação financeira da 

Segurança Social seja inferior ao valor referenciado no Compromisso de Cooperação 

para o setor social e solidário. Neste caso será acordado com os descendentes em 

primeiro grau de linha reta ou herdeiro(s) legítimo(s) ou outros familiares, o 

pagamento do valor diferencial – comparticipação dos descendentes. 

 

13. Define-se como mensalidade o somatório da comparticipação familiar e 

comparticipação de descendentes e/ou outros familiares. 

 
14. Verificando-se que outro membro do agregado familiar é cliente da ERPI, haverá 

lugar a uma redução de vinte por cento (20%) da mensalidade/comparticipação 

familiar (aplicável a partir do segundo elemento do agregado familiar a frequentar 

a Instituição). 

 

15. É livre a fixação do valor da comparticipação familiar relativamente aos clientes 
não abrangidos por acordo de cooperação.  

 

16. No momento da celebração do contrato de prestação de serviços, o cliente 

deverá fazer o pagamento adiantado de uma mensalidade, como caução. Em caso 
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de ser manifestamente comprovada a impossibilidade desse adiantamento, não 

será condicionada ou limitado o acesso do cliente à ERPI, sendo este valor 

regularizado assim que seja possível ao cliente. 

 

 
17. Sempre que existam fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações de 

rendimento, a Direção da AMPER procederá a diligências complementares que se 

considerem mais adequadas ao apuramento das situações, de acordo com 

critérios de razoabilidade. 

 
18. O cliente e/ou o significativo poderá(ão) solicitar a retificação/atualização da 

mensalidade apurada. Deverá(ão) fazê-lo por escrito, com a devida explanação e 

anexar documento(s) justificativo(s) do(s) motivo(s), ficando esta sujeita a 

deliberação por parte da Direção da AMPER. 

19. A mensalidade será objeto de revisão pela Direção da AMPER, sempre que 

ocorrerem alterações, designadamente no rendimento percapita ou na avaliação 

de dependência referida ponto 11 do  artigo 10º, pelo que o cliente e/ou o 

significativo deverá(ão) proceder à entrega de toda a documentação necessária 

para o efeito.  

ARTIGO 12º 

Serviços incluídos na mensalidade /comparticipação familiar 

1. A mensalidade na Resposta Social ERPI inclui os seguintes serviços/atividades: 

1.1. Alojamento em quarto individual ou duplo, com cama individual, mesa-de-

cabeceira, toucador e guarda-roupa (tratando-se de um casal, se um dos 

conjugues falecer, o sobrevivo será transferido, logo que possível, para um 

quarto apropriado à sua situação); 
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1.2. Alimentação (pequeno almoço, reforço da manhã, almoço, lanche, jantar e 

ceia);  

 
1.3. Cuidados de higiene pessoal e imagem efetuados por colaboradores da AMPER 

(banho geral, higiene íntima, higiene parcial, corte de unhas e barba;  

 
1.4. Cuidados de saúde prestados por profissionais/colaboradores da AMPER 

(acompanhamento médico pelo médico que assiste a AMPER; serviço de 

enfermagem; administração medicamentosa); 

 
 

1.5. Tratamento da roupa (lavagem, secagem, e engomagem da roupa de uso 

pessoal); 

 
1.6. Requisição de credenciais ou de isenção de taxas moderadoras a clientes que 

sejam utentes do Centro de Saúde de Oiã;  

 
1.7. A participação nas atividades previstas no Plano de Atividades de 

Desenvolvimento Pessoal, consoante as suas necessidades e interesses;  

 
1.8. Encaminhamento aos serviços de urgência; 

 

1.9. Apoio à aquisição de medicamentos, fraldas, pensos, materiais e/ou utensílios 

específicos necessários para os cuidados de higiene ou  de saúde indicados pelo 

médico de referência (materiais e/ou utensílios específicos para a realização de 

pensos e fitas para medição da glicemia, entre outros), sendo que o valor dos 

produtos não está incluído na mensalidade; 
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ARTIGO 13º 

Serviços extra 

1. A Resposta Social de ERPI coloca à disposição dos seus clientes, mediante vaga e 

disponibilidade da mesma, os seguintes serviços extra: 

1.1. Transporte e/ou acompanhamento a consultas e/ou tratamentos do Sistema 

Nacional de Saúde ou particular; 

1.2. Serviço de cabeleireiro e estética; 

1.3. Almoço familiares na ERPI em local reservado; 

1.4. Serviços massagens geriátricas, de reabilitação e de conforto e bem estar; 

1.5. Acompanhamento e transporte a casa dos clientes. 

 
 

2.  O valor imputado a cada um dos serviços referidos no ponto 1. encontra-se afixado 

no placar informativo da resposta social. Os valores poderão sofrer alterações, 

sendo revistos pela Direção da AMPER, sempre que necessário. 

 

ARTIGO 14º 

Produtos e serviços não incluídos na mensalidade/comparticipação familiar 

1. Na mensalidade da Resposta Social de ERPI não estão incluídos os encargos com: 

1.1. Transportes efetuados por ambulância; 

1.2. Transporte a consultas médicas, consultas de especialidade, idas a casa dos 

clientes ou outros não previstos; 

1.3. Consultas médicas particulares, hospitalização, taxas moderadoras, cirurgias, 

medicamentos, material de enfermagem e de incontinência, e cuidados de 
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reabilitação prestados por técnicos externos à AMPER (do Sistema Nacional de 

Saúde ou particular); 

1.4. Chamadas telefónicas particulares; 

1.5. Cabeleireiro e esteticista; 

1.6. Marcação de roupa de acordo com a identificação definida pela a instituição; 

1.7. Arranjo ou reparação da roupa de uso pessoal; 

1.8. Bens alimentares (bebíveis ou comestíveis) específicos para o cliente, 

diferentes dos fornecidos pela instituição; 

1.9.  Artigos/produtos de higiene pessoal específicos (diferentes dos fornecidos pela 

instituição); 

1.10. Diligenciar em casos de falecimento (as despesas inerentes às 

cerimónias são da responsabilidade do significativo de referência). 

 

 

ARTIGO 15º 

Contrato de prestação de serviços 

1. Após a formalização do processo de admissão, a AMPER acordará com o cliente 

e/ou o significativo a data de início da prestação de serviços, sendo celebrado um 

contrato, elaborado por escrito, definindo os termos e condições relativas à 

prestação de serviços, sendo aceite e assinado por todos os outorgantes. 

 
2. O presente Regulamento Interno integrará e será anexado ao Contrato de Prestação 

de Serviços, ato que pressupõe o conhecimento e aceitação, por parte do cliente e 

do significativo, das presentes regras de funcionamento. 

 
3. Poderão ser efetuadas alterações ao Contrato de Prestação de Serviços, mediante 

elaboração de uma adenda ao contrato inicial, sujeita à aprovação de todos os 

outorgantes. 
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4. O Contrato de Prestação de Serviços pode ser suspenso ou cessado:  

4.1. Com justa causa, por um dos outorgantes, sempre que ocorrerem 

circunstâncias que, pela sua natureza, inviabilizem a subsistência do mesmo, 

designadamente em caso de incumprimento grave ou reiterado de qualquer 

obrigação consignada no presente Regulamento Interno ou no processo 

contratual vigente se, após interpelação para corrigir o incumprimento, o 

mesmo não se verificar no prazo de trinta dias a contar da data da mesma; 

Exemplo:  

- Ausência injustificada superior a trinta dias; 

- Falta de pagamento de uma ou mais mensalidades ou 

outros custos devidos. 

 
4.2. Sempre que se verifique a inadequação dos serviços às necessidades, a 

insatisfação ou a inadaptação do cliente e/ou do significativo ao funcionamento 

da Resposta Social de ERPI, a AMPER procederá a uma avaliação da situação 

com o cliente e/ou o significativo e procurará ultrapassar as dificuldades 

evidenciadas. Consoante o resultado dessa avaliação e, dependendo do grau de 

incompatibilidade entre as diferentes partes, a AMPER, mediante deliberação 

da Direção, procederá à suspensão (em casos de situações menos gravosas) ou 

rescisão do Contrato de Prestação de Serviços (caso a situação se mantenha ou 

o seu grau de gravidade o justificar), comunicada por carta registada, válida 

oito dias após a data da receção. 

 
4.3. Por denúncia, se o cliente e/ou o significativo considerar(em) que o processo 

contratual vigente não satisfaz as suas necessidades, ou por motivos 

decorrentes de alterações pessoais e/ou contextuais, como a mudança de 

residência. Esta rescisão só será válida trinta dias após solicitação escrita, à 

Direção da AMPER, com a devida explanação do(s) motivo(s). 
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4.4. Por caducidade. 

 

4.5. Por falecimento do cliente ou transferência de Resposta Social. 

 

 

ARTIGO 16º 

Programa de acolhimento inicial 

1. Na data de início da prestação de serviços terá início o Programa de Acolhimento 

Inicial (PAI) que, sob a responsabilidade do Diretor Técnico e com a participação e o 

contributo dos colaboradores da Resposta Social, do cliente e do significativo, visa 

promover um processo de integração e adaptação eficaz.  

 
2. Durante o PAI, poderá proporcionar-se aos significativos o acompanhamento 

noturno do cliente, de acordo com as possibilidades e condições disponibilizadas 

pela AMPER, respeitando sempre a intimidade e descanso dos outros clientes. 

 
3. Após trinta dias, será efetuada uma avaliação do Programa de Acolhimento Inicial, 

assegurando-se a participação do cliente e do significativo na mesma. Desta 

avaliação resultará a elaboração do Relatório do PAI. 

 
4. Se durante o Programa de Acolhimento Inicial se verificar que o cliente e/ou o 

significativo não se integra(m) ou adapta(m) ao funcionamento da Resposta Social 

de ERPI, procurar-se-á identificar os indicadores que conduzem à sua inadaptação e 

à definição e implementação de estratégias para que estes sejam superados. Se 

após estas medidas a inadaptação persistir, será dada a possibilidade ao cliente ou 

ao significativo de cessar o Contrato de Prestação de Serviços por mútuo acordo. 

 
5. Após a admissão, será atribuído a cada cliente um número, singular e 

intransmissível, que substituirá o número de candidatura e corresponderá à 
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numeração do seu Processo Individual de Cliente (PIC). Este processo divide-se em 

dois componentes, nomeadamente: 

5.1. Processo Individual de Cliente – vertente Geral, existente em suporte 

informático e arquivado no Gabinete do Diretor Técnico, colaborador 

responsável pela sua atualização, poderá ser constituído pelos seguintes 

impressos: 

 Prestação de Informação no Atendimento; 

 Ficha de Candidatura e respetiva documentação necessária no ato da 

candidatura; 

 Cópia da carta de aprovação (quando aplicável); 

 Documentação necessária ao ato de admissão; 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 Relatório do Programa de Acolhimento Inicial do cliente; 

 Relatórios das avaliações necessárias à elaboração do Plano Individual; 

 Plano Individual do Cliente; 

 Cronogramas da Prestação de Serviços;  

 Registos da assiduidade, prestação de serviços e participação nas atividades;  

 Outros impressos que, no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade, se 

revelem necessários. 

 
5.2.  Processo Individual de Cliente – vertente Clínica, em suporte informático com 

acesso restrito, onde consta: 

 Informação Clínica; 

 Cronograma da Prestação de Serviços; 

 Relatórios Médicos; 

 Registo dos sinais vitais; 

 Registos da prestação dos cuidados clínicos e de enfermagem; 

 Escala de Braden – Úlceras de Pressão (quando aplicável); 
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 Escala de Morse – Risco de quedas (quando aplicável). 

 
6. Toda a informação constante no Processo Individual de Cliente é confidencial, de 

acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais (Decreto-Lei nº 67/98 de 26 de 

outubro). O cliente e/ou o significativo deverá(ão) ter conhecimento da informação 

constante no Processo Individual de Cliente e poderão solicitar o acesso a este, sem 

nunca pôr em causa a confidencialidade e o sigilo das informações nele contidas 

(acesso sujeito a autorização, e desde que se revele absolutamente imprescindível, 

ou por decisão judicial interposta para o efeito). 

ARTIGO 17º 

Plano individual 

1. Da avaliação multidimensional das necessidades, expetativas e interesses do 

cliente, do relatório do Programa de Acolhimento Inicial e de outros dados de 

observação e/ou registos, relatórios de avaliação ou informações relevantes 

(internas ou externas à AMPER), proceder-se-á à elaboração do Plano Individual 

(PI), que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as estratégias delineadas 

para responder às necessidades, expetativas e potenciais de desenvolvimento do 

cliente, numa visão holística do mesmo. 

 
2. O Plano Individual (PI) será elaborado, implementado e posteriormente avaliado e 

revisto (anualmente ou sempre que se justifique) com a colaboração de todos os 

intervenientes, especificamente os colaboradores (internos ou externos da AMPER), 

o cliente e o significativo. 

 
3. Todos os intervenientes na elaboração do Plano Individual deverão assinar o 

mesmo para proceder à sua validação. Sempre que dez dias úteis após a sua 

elaboração não se verifique a sua assinatura, por motivos não imputáveis à AMPER, 

considerar-se-á que este se encontra automaticamente validado. 
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CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO DA RESPOSTA SOCIAL 

ARTIGO 18º  

Instalações 

1. A Resposta Social de ERPI desenvolve-se em equipamento partilhado com a 

resposta social de SAD. O equipamento situa-se na Rua o Centro Social, 3770-062 – 

Perrães, e é constituído pelas seguintes instalações, passiveis de serem 

frequentadas pelos clientes, com supervisão dos colaboradores: 

 
 Gabinete do Diretor Técnico; 

 Gabinete médico e de enfermagem; 

 Secretaria; 

 Quartos individuais ou duplos; 

 Sala de convívio e de jogos; 

 Sala de atividades; 

 Sala de cabeleireiro; 

 Refeitório; 

 Copas; 

 Instalações sanitárias reservadas aos clientes. 

 
2. A Resposta Social possui, ainda, instalações reservadas apenas à utilização dos 

colaboradores ou elementos dos órgãos de gestão e interditas aos clientes, 

nomeadamente: 

 
 Sala de vigilante; 

 Cozinha; 

 Lavandaria e rouparia; 

 Sala de pessoal; 

http://www.amper.com.pt/
mailto:geral@amper.com.pt


 

Regulamento Interno – Estrutura Residencial para Idosos 

Lar Dr. Álvaro Santos 

Página 26 de 41 

 

 

Rua do Centro Social, nº1 – Perrães 
3770-062 – Oiã  
Telf.: 234 723 285     

www.amper.com.pt 
geral@amper.com.pt 

 

 

 Arrumos, garagem, dispensas e salas das máquinas; 

 Instalações sanitárias para os colaboradores; 

 Vestiários dos colaboradores. 

 

 

ARTIGO 19º 

Colaboradores da resposta social 

1. O quadro de colaboradores afetos à Resposta Social de ERPI, bem como o seu 

horário de trabalho, encontra-se afixado no placar informativo da Resposta Social, 

de acordo com o contrato coletivo de trabalho das IPSS´s. 

2. A gestão da Resposta Social de ERPI compete ao Diretor Técnico do Lar Dr. Álvaro 

Santos, cujo nome, formação e horário de trabalho se encontra afixado no placar 

informativo da Resposta Social, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

ARTIGO 20º 

Horários de funcionamento 

1. A Resposta Social de ERPI funciona vinte e quatro horas por dia, trezentos e 

sessenta e cinco/trezentos e sessenta e seis dias por ano. 

2. As refeições processam-se, normalmente, segundo o seguinte horário: 

2.1. Pequeno-almoço às 8.30 horas (oito horas e trinta minutos); 

2.2. Reforço da manhã às 10.30 horas (dez horas e trinta minutos); 

2.3. Almoço às 12 horas (doze horas) ou 13 horas (treze horas); 
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2.4. Lanche às 16 horas (dezasseis horas); 

2.5. Jantar às 18.30 horas (dezoito horas e trinta minutos) ou 19 horas (dezanove 

horas); 

2.6. Ceia às 22.30 horas (vinte e duas horas e trinta minutos). 

3. As visitas aos clientes, devidamente consentidas por estes, efetuar-se-ão, na sala de 

visitas, no período compreendido entre as 14.00 horas (catorze horas) e as 18.30 

horas (dezoito horas e trinta minutos).  

4. Caso o cliente, por motivos de saúde, não possa ausentar-se do quarto, as visitas 

poderão ser efetuadas neste, com a devida autorização e supervisão de um 

colaborador, no horário estipulado. (Nesta situação, os visitantes devem retirar-se 

sempre que se avalie necessário ao bem estar do cliente e sempre que seja 

necessário prestar ao cliente serviços de higiene ou de saúde). 

5. O horário de atendimento do Diretor Técnico encontra-se afixado no placar 

informativo da Resposta Social. 

6. A Secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 9.30 hora às12.30 horas e das  

14.00 horas às 18.30 horas. 

ARTIGO 21º 

Alimentação 

1. A alimentação fornecida pela AMPER é elaborada sob orientação dos serviços de 

nutrição e enfermagem e as ementas encontram-se afixadas em local visível. 

 
2. Caso o cliente e/ou o significativo pretenda(m), por opção própria, consumir outro 

tipo de alimentos, que não os fornecidos pela AMPER, deverá(ão) providenciar o 

seu fornecimento, não havendo lugar a qualquer tipo de reembolso ou redução na 

mensalidade/comparticipação familiar. 
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3. Sempre que o cliente apresente necessidades dietéticas especiais e justificadas, 

obrigatoriamente, mediante declaração médica, a AMPER compromete-se a 

respeitar as mesmas aquando do fornecimento da alimentação. 

 
4. A entrega de alimentos e/ou bebidas aos clientes provenientes do exterior da 

AMPER só deverá efetuar-se mediante autorização do Diretor Técnico e após 

preenchimento de impresso próprio, assinalando se se destina a consumo individual 

ou de todos os clientes. Estes alimentos deverão ser entregues aos colaboradores 

da Resposta Social, que procederão à sua identificação e os distribuirão nos 

momentos considerados oportunos. 

 

ARTIGO 22º 

Higiene pessoal e imagem 

1. Na Resposta Social de ERPI, os cuidados de higiene pessoal e imagem serão 

realizados por colaboradores da AMPER, disponibilizando esta champô, gel de 

banho, gel de mãos, desinfetante de mãos, toalhetes secos e molhados  e papel 

higiénico. 

 
2. Se o cliente e/ou o significativo pretender(em), por opção própria, usufruir de 

outros produtos ou serviços que não os disponibilizados pela AMPER, deverá(ão) 

providenciar o seu fornecimento, não havendo lugar a qualquer tipo de reembolso 

ou redução na mensalidade/comparticipação familiar. 
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ARTIGO 23º  

Cuidados de saúde 

1. Aquando da admissão na Resposta Social de ERPI o cliente e/ou o significativo 

poderá(ão) solicitar o acompanhamento médico pelo médico da AMPER. Nesta 

situação, este deliberará quais os atos médicos, consultas e exames 

complementares de diagnóstico a realizar pelo cliente. 

 
2. Se o cliente ou o significativo pretender, por opção própria, usufruir de 

acompanhamento médico, de enfermagem ou de reabilitação de colaboradores 

externos à AMPER (do Sistema Nacional de Saúde ou particular), deverá 

providenciar este acompanhamento, não havendo lugar a qualquer tipo de 

reembolso ou redução na mensalidade/comparticipação familiar. 

 
3. A administração medicamentosa na Resposta Social de ERPI apenas será realizada 

mediante apresentação da prescrição médica e o preenchimento de impresso 

próprio, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, devendo a entrega da 

medicação ser feita na sua embalagem original e devidamente identificada. 

 
4. Em caso de acidente ou doença súbita serão contactados os meios de emergência 

nacional de socorro, ou será feita a triagem pela equipa médica e de enfermagem 

da instituição, que decidirá o procedimento, nomeadamente o encaminhado para 

o Hospital mais próximo, sendo, em qualquer dos casos, informado o significativo 

de referencia.  

 
5. Em caso de falecimento do cliente, o Diretor Técnico da AMPER será avisado no 

momento, contactando, de imediato, o significativo. A realização da cerimónia 

fúnebre será da responsabilidade do(s) significativo(s) que deverá(ão) comparecer 
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de imediato na AMPER. Apenas nos casos em que o cliente não possua 

significativos, a AMPER se responsabilizará pela realização da cerimónia fúnebre, no 

cemitério local, revertendo para si o subsídio de funeral. 

ARTIGO 24º 

Ajudas técnicas e produtos de apoio 

É da responsabilidade do cliente e/ou do significativo a aquisição, manutenção e 

reparação das ajudas técnicas e produtos de apoio necessários para a prestação de 

serviços por parte da AMPER (cadeiras de rodas, canadianas, bengalas, andarilhos), 

que determina a sua utilização. 

 

 

ARTIGO 25º 

Pagamento da mensalidade/comparticipação familiar 

1. A mensalidade/comparticipação familiar deverá ser paga em numerário, cheque, 

por multibanco ou transferência bancária na Secretaria, do dia 1 (um) ao dia 10 

(dez) do mês a que corresponde. Os produtos não incluídos na 

mensalidade/comparticipação familiar e/ou serviços extra serão pagos do dia 1 

(um) ao dia 10 (dez) do mês seguinte ao qual correspondem. 

 
2. Verificando-se ausências injustificadas ou ausências justificadas com duração 

inferior a 15 (quinze) dias consecutivos, não haverá lugar a qualquer redução da 

mensalidade/comparticipação familiar. 

 
3. Haverá lugar a uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) da 

mensalidade/comparticipação familiar quando se verifiquem ausências justificadas 

com duração superior a 15 (quinze) dias consecutivos. 
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4. Consideram-se ausências justificadas as seguintes situações, desde que 

devidamente comprovadas: Internamento hospitalar, ausência do território 

nacional e férias.  

 
5. Em caso de falecimento do cliente, se este ocorrer entre os dias 1 (um) a 15 (quinze) 

do mês, haverá lugar a uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) da 

mensalidade. Se este ocorrer entre os dias 16 (dezasseis) a 31 (trinta e um) do mês, 

a mensalidade deverá ser paga na sua totalidade. 

 
6. Em caso de incumprimento do prazo, o cliente pagará juros de 2% (dois por cento) 

ao dia, sobre o valor em dívida.  

 
7. Ao verificar-se um atraso no pagamento da mensalidade e despesas devidas 

superior a trinta dias sem qualquer justificação, ao fim de dois meses, o Diretor 

Geral fará o encaminhamento do processo para reunião de Direção, procedendo-se 

à sua análise e eventual rescisão do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

ARTIGO 26º 

Plano de atividades de desenvolvimento pessoal 

1. Anualmente será elaborado, com a colaboração da equipa técnica da AMPER e dos 

clientes e/ou dos significativos, um Plano de Atividades de Desenvolvimento 

Pessoal (PADP) para a Resposta Social de ERPI, em simultâneo com a Resposta 

Social de CENTRO DE DIA considerando, nomeadamente: 

 
1.1. O Plano de Atividades da AMPER; 

1.2. A avaliação, monitorização e revisão dos Planos Individuais dos clientes; 
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1.3. Os recursos existentes na comunidade ou disponibilizados pelos parceiros, 

formais e informais; 

1.4. Os resultados de monitorizações e avaliações do Plano de Atividades de 

períodos anteriores. 

2. A Resposta Social de ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS compromete-se a: 

 
2.1. Respeitar a decisão de participação nas atividades previstas no Plano de 

Atividades, da responsabilidade do cliente e/ou do significativo; 

2.2. Reunir todas as condições para a prática das atividades previstas; 

2.3. Informar o cliente e/ou o significativo e todos os intervenientes das alterações 

nas atividades previstas no Plano de Atividades. 

 
3. A Resposta Social de ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS só assegurará a 

participação do cliente nas atividades realizadas no exterior mediante o 

preenchimento, por parte do cliente e/ou do significativo, de impresso próprio, 

exigido no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e disponibilizado aquando da 

admissão do cliente. 

 
4. A avaliação e revisão do Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal será 

realizada anualmente ou sempre que se justifique, com a colaboração de todos os 

intervenientes, nomeadamente, dos colaboradores (internos ou externos à AMPER) 

e dos clientes e/ou dos significativos. 

 

ARTIGO 27º 

Direitos e deveres do cliente 

1. São direitos do cliente/significativo: 

 
1.1. Usufruir dos serviços incluídos na mensalidade/comparticipação familiar; 
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1.2. Participar nas atividades previstas no Plano de Atividades de Desenvolvimento 

Pessoal, consoante as suas necessidades e interesses; 

1.3. Constatar que a sua identidade, personalidade, intimidade, privacidade, hábitos 

de vida, necessidades, expectativas, convicções religiosas, sociais e/ou políticas 

são consideradas com dignidade e respeitadas por todos os colaboradores e 

clientes da AMPER; 

 
1.4. Ser respeitado por todos os colaboradores e elementos dos órgãos de gestão 

da AMPER; 

1.5. Ser respeitado pelos restantes clientes das Respostas Sociais disponibilizadas 

pela AMPER; 

 
1.6. Proceder, educadamente, a reclamações sobre a qualidade dos serviços 

prestados e/ou o registo de ocorrências junto do Diretor Técnico da ERPI; 

1.7. Ser informado das normas e regulamentos vigentes. 

2. São deveres do cliente/significativo: 

 
2.1. Cumprir as regras de funcionamento descritas no presente Regulamento 

Interno; 

 
2.2. Cumprir todas as regras da AMPER relativas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

 
2.3. Declarar com verdade e rigor todas as informações requeridas pela AMPER, 

bem como os rendimentos auferidos e as despesas mensais fixas, mediante a 

apresentação de documentação adequada e credível, designadamente, de 

natureza fiscal; 

 
2.4. Informar a AMPER de qualquer alteração nas informações requeridas e nos 

rendimentos e/ou despesas apresentadas; 

 
2.5. Manter atualizados os seus contactos. 
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2.6. Proceder pontualmente ao pagamento da mensalidade/comparticipação 

familiar; 

2.7. Informar um colaborador sempre que pretenda ausentar-se das instalações das 

AMPER; 

 
2.8. Avisar o Diretor Técnico, com a antecedência mínima de um dia, sempre que se 

verifique uma ausência pontual; 

 
2.9. Avisar com a antecedência mínima de dez dias a previsão de ausência 

prolongada da Resposta Social. Caso se verifique uma situação imprevista 

(doença súbita, internamento hospitalar,…), deverá apresentar o 

comprovativo/declaração médica que justifique a sua ausência, sob pena desta 

ser considerada uma ausência injustificada; 

 
2.10. Regressar às instalações da AMPER até, preferencialmente, as 22.00 horas 

(vinte e duas horas). 

 
2.11. Disponibilizar, sempre que necessário ou requerido, as ajudas técnicas e/ou 

produtos de apoio necessários para a prestação de serviços por parte da 

AMPER; 

 
2.12. Atualizar junto dos colaboradores a listagem de bens, objetos e/ou valores 

que se encontram sob a responsabilidade da AMPER; 

 
2.13. Não transportar alimentos ou objetos perecíveis para o quarto; 

 
2.14. Participar nas reuniões agendadas pela Direção e/ou Equipa Técnica da 

AMPER; 

 
2.15. Respeitar os colaboradores e elementos dos órgãos de gestão da AMPER; 

 
2.16. Respeitar integralmente os restantes clientes das Respostas Sociais 

disponibilizadas pela AMPER; 
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2.17. Colaborar na conservação das instalações, equipamentos e materiais 

utilizados na AMPER. 

ARTIGO 28º 

Direitos e deveres dos visitantes 

1. São direitos dos visitantes: 

1.1. Ter privacidade e intimidade na visita ao cliente; 

 
1.2. Ser respeitados por todos os colaboradores e elementos dos órgãos de gestão 

da AMPER; 

 
1.3. Ser respeitados pelos restantes clientes das Respostas Sociais disponibilizadas 

pela AMPER. 

 
 
2. São deveres dos visitantes: 

2.1. Respeitar a vontade do cliente em relação à sua visita; 

 
2.2. Cumprir as regras de funcionamento descritas no presente Regulamento 

Interno e, designadamente, o local preferencial de visitas, a interdição de 

percorrer as instalações da Resposta Social sem a autorização e supervisão de 

um colaborador, a interdição de entregar bebidas e/ou alimentos aos clientes; 

 
2.3. Cumprir todas as regras da AMPER relativas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

 
2.4. Respeitar os colaboradores e elementos dos órgãos de gestão da AMPER; 

 
2.5. Respeitar integralmente os restantes clientes das Respostas Sociais 

disponibilizadas pela AMPER; 

 
2.6. Colaborar na conservação das instalações e equipamentos utilizados na AMPER. 
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ARTIGO 29º 

Direitos e deveres da AMPER 

1. São direitos da AMPER: 

1.1. Fazer cumprir as regras de funcionamento descritas no presente Regulamento 

Interno; 

 
1.2. Fazer cumprir todas as regras relativas ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

 
1.3. Proceder, mediante as ocorrências ou irregularidades que interfiram com o 

funcionamento da Resposta Social, quer considerando o presente Regulamento 

Interno, quer considerando o Sistema de Gestão da Qualidade, às seguintes 

ações, cuja decisão produzirá efeito no dia em que for conhecida pelo cliente 

e/ou pelo significativo ou visitante: 

1.3.1. Advertência verbal; 

1.3.2.  Repreensão registada; 

1.3.3. Expulsão da Resposta Social de ERPI. 

 
1.4. Proceder à rescisão do Contrato de Prestação de Serviços se, no âmbito da 

admissão e da prestação de serviços: 

1.4.1. O cliente e/ou o significativo não declarar(em) com verdade e rigor 

todas as informações requeridas pela AMPER, bem como os 

rendimentos auferidos e as despesas mensais fixas, mediante a 

apresentação de documentação adequada e credível, designadamente, 

de natureza fiscal; 

1.4.2. O cliente e/ou o significativo não informar(em) a AMPER de qualquer 

alteração nas informações requeridas e nos rendimentos e/ou despesas 

apresentadas. 
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1.5. A interdição de fumar, possuir e/ou beber bebidas alcoólicas nas suas 

instalações. 

2. São deveres da AMPER: 

2.1. Garantir a qualidade dos serviços prestados, através do cumprimento dos 

requisitos legais em vigor e da promoção da melhoria contínua dos mesmos; 

 
2.2. Disponibilizar um quadro de colaboradores com formação/qualificação 

necessária e adequada à execução das suas funções; 

 
2.3. Atualizar os Processos Individuais dos Clientes; 

 
2.4. Atualizar o preço dos serviços extra e condições de prestação de serviços. 

 

ARTIGO 30º 

Confidencialidade 

A AMPER garante aos clientes e aos significativos respeito pela sua privacidade e 

confidencialidade, comprometendo-se a que toda a informação prestada pelos 

mesmos seja confidencial, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais 

(Decreto-Lei nº 67/98 de 26 de outubro), só podendo ser utilizada por outros mediante 

autorização do cliente (e desde que se revele absolutamente imprescindível) ou de 

decisão judicial interposta para o efeito. 

 

ARTIGO 31º 

Negligência, abuso, maus tratos e situações de emergência 

1. A AMPER, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, possui procedimentos 

documentados que definem as formas de: 
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1.1. Prevenção, atuação e gestão das situações de negligência, abuso e maus-

tratos aos seus clientes.  

 
1.2. Atuação em situação de emergência. 

ARTIGO 32º 

Gestão de bens, objetos e/ou valores 

1. Para a decoração do espaço privado (quarto), a AMPER permite aos seus clientes 

artigos decorativos e religiosos. Permite, igualmente, a presença de televisão e/ou 

rádio, desde que a sua utilização não interfira com o bem-estar dos restantes 

clientes (encontrando-se dependente do consentimento dos clientes que partilham 

o mesmo espaço, quando aplicável) e aprovação do Diretor Técnico. 

 
 
2. A AMPER não permite a utilização de velas, isqueiros ou outros objetos que 

considere que representem perigo para os seus clientes. 

 
 
3. A AMPER responsabiliza-se apenas pelos bens, objetos e/ou valores que, no âmbito 

da prestação de serviços, o cliente e/ou os significativo entregue(m) à sua 

responsabilidade, sendo inventariados em impresso próprio, no âmbito do Sistema 

de Gestão da Qualidade, preenchido aquando da admissão e atualizado sempre que 

necessário. Os bens monetários serão registados contabilisticamente numa conta 

corrente do cliente. 

 
4. A AMPER poderá solicitar ao cliente e/ou ao significativo o reforço de bens que 

considere necessários para a prestação de serviços (roupa,…). Este(s) deverá(ão) 

providenciar o seu fornecimento, de forma a não interferir com a qualidade dos 

cuidados. 
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5. Caso o cliente e/ou o significativo pretenda(m) retirar bens, objetos e/ou valores 

das instalações da AMPER deverá(ão) solicitar autorização a um colaborador, que 

deverá atualizar a listagem de bens, objetos e/ou valores junto do Diretor Técnico. 

 
 

6. Todos os bens entregues pelos clientes deverão estar identificados segundo 

indicação da AMPER. 

 
 

7. Após o falecimento do cliente, os seus bens, objetos e/ou valores serão restituídos 

ao(s) significativo(s) , de acordo com as indicações dadas pelo mesmo.  

ARTIGO 33º  

Livro de reclamações 

De acordo com a legislação em vigor, a Resposta Social de ESTRUTURA RESIDENCIAL 

PARA IDOSOS possui um Livro de Reclamações que poderá ser solicitado, sempre que 

desejado, na Secretaria da AMPER, no horário de funcionamento da mesma. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 34º  

Integração de lacunas/casos omissos   

As lacunas verificadas, bem como os casos omissos, duvidosos ou de carácter 

excecional, considerando o presente Regulamento Interno, serão resolvidos mediante 

deliberação da Direção da AMPER. 
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ARTIGO 35º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento Interno entrará em vigor a 05 de julho de 2017. 

Deverá ser revisto sempre que se considere oportuno. 

 

ARTIGO 36º 

Aprovação 

O presente regulamento foi aprovado pela Direção da AMPER em reunião de 20 maio 

de 2017. 

 
A DIREÇÃO 
 

Presidente: Luís Manuel Nolasco Pires Rabaça 

Vice-Presidente: Zélia Maria Moreira Vela Pereira 

Secretário: Carla Patrícia Pires Duarte 

Tesoureiro: João Ferreira Pires 

Vogal: José Pedro Almeida Pereira 
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ARTIGO 37º  

Controlo das revisões 

 

DATA REVISÃO CONTEÚDO DA REVISÃO 

 
01 Redação da versão original 

07/04/2017 02 

Revisão geral considerando 

indicações da visita de 

acompanhamento efetuada pelo 

ISS.IP 
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