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REGULAMENTO INTERNO 

 LAR RESIDENCIAL JOANINHA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

O Lar Residencial designado por Lar Residencial Joaninha, com acordo de 

cooperação para a resposta social de Lar Residencial celebrado com o Centro Distrital 

de Segurança Social de Leiria em 17/07/ 2006, pertencente a OASIS – Organização 

de Apoio e Solidariedade para a Integração Social IPSS – Associação de 

Solidariedade Social, sito em Rua do OASIS, 1, Vale Sepal – Pousos, 2410-279 Leiria 

rege-se pelas seguintes normas. 

 

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

Este estabelecimento/estrutura prestadora de serviços rege-se igualmente pelo 

estipulado no Despacho Normativo nº 28/ 2006 de 3 de Maio de 2006. 

 

 

NORMA III 

Objectivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa:  

1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados 

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do 

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços 

3. Promover a participação activa dos clientes ou seus representantes legais ao 

nível da gestão das respostas sociais. 

4. Disponibilizar alojamento e apoio residencial permanente ou temporário; 

5. Promover condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem-estar e 

qualidade de vida adequadas às necessidades específicas dos seus 

destinatários; 

6. Promover estratégias de reforço da auto-estima e da valorização e autonomia 

pessoal e social; 

7. Assegurar condições de estabilidade aos clientes, reforçando a sua capacidade 

autonómica para a organização das actividades da vida diária; 
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8. Prestar apoio na integração escolar, em centros de actividades ocupacionais, 

na formação profissional, no emprego protegido ou no acesso ao mercado 

normal de trabalho; 

9. Privilegiar a interacção com a família e com a comunidade, no sentido da 

respectiva integração social. 

 

 

NORMA IV 

Serviços Prestados e Actividades Desenvolvidas 

1. O Lar Residencial assegura a prestação dos seguintes serviços: 

1.1. Cuidados pessoais: 

1.1.1. Alojamento. 

1.1.2. Alimentação. 

1.1.3. Higiene pessoal e cuidados de imagem. 

1.1.4. Cuidados de saúde. 

1.1.5. Apoio psicossocial. 

1.1.6. Tratamento de roupa. 

2. O Lar Residencial Joaninha realiza ainda as seguintes actividades: 

2.1.  Apoio às actividades ocupacionais/ profissionais. 

2.2. Apoio às actividades lúdico-recreativas/culturais/desportivas. 

 2.3. Apoio às actividades intelectuais/formativas. 

 2.4. Apoio às actividades quotidianas. 

 2.5.  Transporte/ Acompanhamento ao exterior. 

 2.6.  Apoio na aquisição de bens e serviços. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 

 

 

NORMA V 

Condições de Admissão 

São condições de admissão neste estabelecimento/serviço: 

1.  Livre vontade do candidato e respectivo significativo. 

2.  Idade igual ou superior a 16 anos. 

3. Ser portador de deficiência(s) ou patologias físicas e/ou mentais, incapacitantes 

para a vida activa, excepto acamados. 
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NORMA VI 

Processo de Candidatura 

1. Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do 

preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do 

processo de cliente, devendo fazer prova das declarações efectuadas, 

mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

1.1. Bilhete de Identidade do cliente e do representante legal, quando 

necessário; 

1.2. Cartão de Contribuinte do cliente e do representante legal, quando 

necessário; 

1.3. Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente e do representante 

legal, quando necessário; 

1.4. Cartão de Utente dos Serviços de saúde ou de subsistemas a que o 

cliente pertença; 

1.5. Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica 

do cliente, quando solicitado; 

1.6. Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar, quando 

necessário; 

1.7. Declaração assinada pelo cliente em como autoriza a informatização dos 

dados pessoais para efeitos de elaboração de processo de cliente; 

1.8. Declaração médica da(s) patologia(s) do cliente 

1.9. Atestado médico multiuso. 

2. O período de candidatura decorre no seguinte período: durante todo o ano. 

2.1. O horário de atendimento para candidatura é o seguinte: de Segunda-feira a 

Sexta-feira, entre as 11 horas e as 16 horas, bem como outros horários, desde 

que sujeitos a marcação prévia. 

2.2. A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos no número 

anterior deverão ser entregues na sede da OASIS, ao técnico responsável 

pelo preenchimento da ficha de inscrição. 

3. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule 

o poder paternal ou determine a tutela/curatela. 

4. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de 

candidatura e respectivos documentos probatórios, devendo todavia ser desde 

logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 

 

 

NORMA VII 

Critérios de Admissão 

São critérios de prioridade na seleção dos clientes: 

 Não possuir historial de violência e/ou predisposição para a violência que 

ponha em causa a segurança dos clientes e funcionários da O.A.S.I.S.; 

 De acordo com os critérios definidos e as condições físicas e humanas 

disponíveis no C.A.O., de acordo com as exigências de cada caso; 

 Situações de emergência social; 
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 Risco de isolamento social; 

 Área de residência (residir, prioritariamente, no concelho de Leiria ou em 

concelhos limítrofes). 

 Ausência de alternativa residencial digna.   

 

 

NORMA VIII 

Admissão 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo responsável técnico deste 

estabelecimento/serviço, a quem compete elaborar a proposta de admissão, 

quando tal se justificar, a submeter à decisão da entidade competente. 

2. É competente para decidir a Direcção da OASIS. 

3. Da decisão será dado conhecimento ao cliente no prazo máximo de 30 dias. 

4. No acto da admissão são devidos os seguintes pagamentos: pagamento da 

primeira prestação do Lar Residencial, a partir do momento em que o cliente 

permanece no Lar Residencial. 

 

 

NORMA IX 

Acolhimento dos Novos Clientes 

O responsável pela integração do cliente no C.A.O. efetua o planeamento da fase de 

acolhimento do cliente devendo para o efeito: 

- Efetuar a recolha e o tratamento de toda a informação relativa ao cliente, obtida 

durante a fase de candidatura, bem como a avaliação das necessidades e 

expectativas iniciais do cliente; 

- Efetuar uma reunião com a equipa técnica para partilha de informação relevante do 

cliente; 

- Efetuar uma reunião com os restantes clientes do C.A.O., preparando-os para a 

entrada de um novo cliente, e planeando com eles a melhor maneira de acolhê-lo. 

- Efetuar reuniões ou articulações com outras áreas, colaboradores, significativos do 

cliente, entre outros que considerem pertinente para o sucesso de acolhimento do 

cliente.  

 

O programa de acolhimento é implementado durante o período de adaptação 

acordado com os clientes e significativos, não devendo exceder os 30 dias úteis. 

 

O acolhimento dos novos clientes residentes passa por várias etapas: 

1.ª Etapa: decisão do dia em que o cliente permanece no lar, esta decisão é 

tomada em conjunto com o cliente e com o respectivo significativo. Solicita-se ao 

significativo, caso possua disponibilidade, a sua colaboração no apoio ao cliente nos 

primeiros dias em que este permanece no lar. 

2.ª Etapa: Reunião com as Ajudantes de Acção Directa, apresentando uma 

breve caracterização do perfil e necessidades do novo cliente.  
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3.ª Etapa: Acompanhamento do cliente no primeiro dia em que permanece no 

Lar Residencial, apresentação do cliente às funcionárias do Lar Residencial e 

promoção do estabelecimento de relação de inter-ajuda adequada às características 

(dificuldades e capacidades) do cliente, de forma a promover o melhor possível o seu 

bem-estar e integração no lar residencial. 

4. ª Etapa: Realização de avaliação com o novo cliente, com os outros clientes 

residentes do Lar e com a equipa de Ajudantes de Acção Directa e outros funcionários 

que prestam apoio directo ao cliente. Esta avaliação é de carácter contínuo ao longo 

do primeiro mês de integração do cliente. 

5.ª Etapa: Após o primeiro mês de permanência no Lar Residencial do novo 

cliente, é elaborado um relatório do Programa de Acolhimento do Cliente, que passa a 

constar do seu processo. Sendo o resultado da avaliação transmitido ao novo cliente, 

ao significativo do novo cliente, aos demais anteriormente mencionados e à Direcção 

da OASIS. 

 

 

NORMA X 

Processo Individual do Cliente 

O Processo Individual do Cliente é composto por:  

 Ficha de identificação do cliente; cópia da Ficha de inscrição; Ficha de 

avaliação diagnóstica das Necessidades e dos Potenciais de Desenvolvimento 

do Cliente; Relatório do Programa de Acolhimento do Cliente;  

 Documentos: contrato de alojamento; cópia de documentos de identificação 

(BI, nº de contribuinte, cartão do Serviço Nacional Saúde ou Cartão de 

Cidadão); Cópia da relação de bens que o cliente trouxe consigo quando 

iniciou a frequência do Lar Residencial;  

 Processo Individual de Saúde: atestado comprovativo de que não sofre de 

doença infecto-contagiosa; informação médica (dieta prescrita por técnico de 

saúde, medicação, alergias, etc.) e relatórios médicos relevantes; Identificação 

do médico assistente (Centro de Saúde, Hospital, privado). 

 Registos: prestação de serviços e participação nas actividades; registo de 

presenças; registo de ocorrências de situações anómalas; cessação da relação 

contratual; com indicação da data e motivo da cessação e, sempre que 

possível, os documentos comprovativos; 

 Contactos: Identificação, endereço e contactos da pessoa de referência do 

cliente – significativo (responsável familiar e/ou responsável legal, outros 

familiares e outros); listagem com nomes e contactos dos familiares/pessoas a 

contactar em caso de urgência; 

 Plano Individual (PI) e respectivas revisões; 

 Outros documentos que contenham informação de carácter relevante.   
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NORMA XI 

Listas de Espera 

A lista de espera para os candidatos ao Lar Residencial encontra-se no 

Gabinete do/a Coordenador/a Técnico/a dos Lares Residenciais da OASIS.  

No caso de o cliente cumprir os critérios de admissibilidade, o colaborador 

fornece ao cliente e/ou ao significativo um comprovativo em como satisfaz os 

requisitos de admissibilidade, conforme o definido no impresso IMP04.IT02.PC01 – 

Carta de Admissibilidade. 

O cliente é ainda informado se existe vaga para o seu pedido: 

_ Caso a resposta seja positiva, é comunicado que o pedido será analisado 

pela direcção técnica de acordo com os critérios de hierarquização e que, no prazo 

máximo de dez dias úteis, será contactado no sentido de ser informado sobre o 

resultado e justificação da decisão da direção da Organização 

_ Caso a resposta seja negativa, o cliente é informado e caso assim o deseje, 

irá ser integrado na Lista de Candidatos e informado do modo de funcionamento 

desta. 

Se o cliente não cumpre os critérios de admissibilidade, o colaborador 

procederá ao fornecimento de informação sobre as razões de não admissibilidade no 

Lar Residencial, e identificará (quando aplicável) se este se enquadra noutros serviços 

fornecidos pela Instituição. Se não for o caso, deve disponibilizar informação ao cliente 

de outras alternativas possíveis existentes na comunidade e, se possível, estabelecer 

contactos, de forma a proporcionar obtenção de resposta em tempo útil. 

Nesta situação é igualmente fornecido ao cliente, um comprovativo indicando 

as razões de não satisfação dos requisitos de admissibilidade. 

A Ficha de Inscrição relativa ao cliente é arquivada administrativamente, pelo 

menos durante o período de um ano. 

Na existência de um caso de reencaminhamento pela Rede Social de Suporte, 

em que um indivíduo se encontra em situação de emergência social e que carece de 

resposta imediata da OASIS, nomeadamente daquelas que têm protocolo com a 

Segurança Social, a Organização sinalizadora, parceira da rede social, deverá 

contactar com a OASIS e, em parceria, é promovida uma visita ao local onde se 

encontra o cliente, com o objectivo de avaliar a situação e proceder ao levantamento 

das suas necessidades. 

A prestação de informação e a recepção do pedido de inscrição é elaborada no 

curso da visita. 

O/A Coordenador/a Técnico/a dos Lares Residenciais informa o cliente e/ou o 

significativo periodicamente da posição que o cliente ocupa na lista. 
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CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

 

NORMA XII 

Instalações 

 

 

1. OASIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social está 

sediada em Rua do Oásis, 1, Vale Sepal – Pousos – Código Postal 2410-279 

Leiria e as suas instalações são compostas por: Centro de Actividades 

Ocupacionais I e II, Lar Residencial OASIS e Lar Residencial Joaninha. 

2.  As instalações do Lar Residencial compreendem a área de acesso; área de 

convívio e de refeições; área de serviços (contígua à área de convívio); áreas de 

quartos.  

 

 

NORMA XIII 

Horários de Funcionamento 

O Lar Residencial funciona durante 24 horas, todos os dias do ano, sem 

interrupção para férias ou feriados. No entanto, nos dias úteis, suspende a sua 

actividade directa aos clientes, entre as 11 horas 30 minutos e as 16 horas, enquanto 

os clientes se encontram a frequentar o Centro de Actividades Ocupacionais, de 

acordo com o seu Plano Individual de Intervenção e o Calendário Anual de 

Actividades, aprovado pela Direcção. 

 

 

NORMA XIV 

Entrada e Saída de Visitas 

Os horários de entrada das visitas são:  

- Das 14h30 às 17h00 aos fim-de-semana, feriados e períodos de fecho do 

C.A.O. 

- Os clientes podem ser visitados no C.A.O. durante o período de 

funcionamento do mesmo. 

Poderão, ainda, ser solicitados outros horários de visita mediante pedido junto do/a 

Coordenador/a Técnica, sendo necessário justificar o seu motivo dado que coincidirão 

com momentos de privacidade e/ou descanso dos clientes. 
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NORMA XV 

Pagamento da Mensalidade 

1. O pagamento da mensalidade/comparticipação é efectuado no seguinte 

período: de Segunda-feira a Sexta-feira, entre as 09 horas e as 13 horas e 

entre as 14 horas até às 17 horas, na Secretaria da Instituição. 

2. Outro tipo de informações devem ser solicitadas na Secretaria da OASIS, de 

2.ª a 6.ª Feira das 09 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas. 

 

 

NORMA XVI 

Tabela de Comparticipações/Preçário de Mensalidades 

 A tabela de comparticipações familiares foi calculada de acordo com a 

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

1.  De acordo com o disposto na Circular Normativa n.º 3, de 02/05/97 e na 

Circular Normativa n.º 7, de 14/08/97, da Direcção Geral da Acção Social 

(DGAS), o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

R = RF – D 

          N         

Sendo que: 

R = Rendimento per capita 

RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 

D = Despesas fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

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

 O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento 

líquido, designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social 

única; 

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

habitação própria; 

 Os encargos médios mensais com transportes públicos; 

 As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso 

de doença crónica. 

A comparticipação familiar mensal é efectuada no total de 12 mensalidades, 

sendo que o valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o 

duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos, por cada um dos 

seus elementos. 

2. Situações em que poderá ocorrer uma redução da comparticipação familiar 

serão identificadas mediante avaliação e parecer técnico pela Assistente Social 

da OASIS, que redigirá um documento específico a ser entregue na secretaria 

da Instituição. 
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3. A alteração à tabela/preçário em vigor será sempre dependente da 

actualização da pensão social com aviso prévio de 30 dias. 

4. A O.A.S.I.S. estipula atualmente um valor fixo para as mensalidades já 

estabelecidas, que irão ser progressivamente aumentada até se atingirem os 

valores estabelecidos pelo ponto 1 da presente normativa.  

 

 

NORMA XVII 

Refeições 

Os horários de refeição encontram-se estipulados de acordo com o seguinte:  

_ Pequeno-almoço – todos os dias, a partir das 08 horas e 30 minutos até às 11 horas; 

_ Almoço – entre as 12 horas e as 13 horas e 30 minutos, diariamente; 

_ Lanche – a partir das 16 horas até às 17 horas, diariamente; 

_ Jantar – a partir das 19 horas até às 20 horas e 30 minutos.  

No caso de clientes que necessitem de regimes de alimentação especial, os 

planos alimentares encontrar-se-ão afixados em local visível no interior do local de 

preparação dos pratos, no interior do Lar Residencial. Estes regimes são prescritos 

pelo médico de família e/ou Nutricionista que acompanha o cliente, sendo sempre de 

acordo com a vontade do cliente.  

O mapa semanal das ementas encontra-se afixado em local visível no interior 

do Lar Residencial 

 

 

NORMA XVIII 

Actividades/Serviços Prestados 

A descrição de actividades/serviços prestados encontra-se presente no 

Regulamento Interno de Funcionamento do Lar Residencial, que se encontra afixado 

no Lar Residencial em local bem visível e pode ser facultada uma cópia, mediante 

pedido. 

 

 

NORMA XIX 

Passeios ou Deslocações 

A organização de passeios e/ou outro género de deslocações promovidas pelo 

Lar Residencial é da responsabilidade da Equipa Técnica, sujeita a orientação da 

Coordenador/a Técnico/a dos Lares Residenciais. 

 Os passeios realizam-se sempre que possível, ocorrendo durante o período de 

fim-de-semana, feriados e/ou período de encerramento do Centro de Actividades 

Ocupacionais, sendo efectuados por um elemento da Equipa Técnica ou outro 

funcionário da Instituição, que presta apoio ao Lar Residencial, sendo sempre 
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acompanhado por uma Ajudante de Acção Directa ou outro funcionário da Instituição, 

devidamente habilitado para o fazer; 

 Os passeios e deslocações integram-se no âmbito das actividades promotoras 

da integração social dos clientes do Lar Residencial. 

 Caso os clientes do Lar residencial frequentem o C.A.O. (Centro de Actividades 

Ocupacional) da OASIS, beneficiam de todo o programa de actividades inscrito no 

plano anual de actividades do mesmo.  

 

 

NORMA XX 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal deste estabelecimento/estrutura prestadora de serviços 

encontra-se afixado em local bem visível, contendo a indicação do número de 

recursos humanos (direcção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e 

voluntários), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a 

legislação/normativos em vigor. 

2. Um/a Coordenador/a Técnico/a da área de ciências sociais e humanas; 4 

Ajudantes de Acção Directa da categoria auxiliar; 1 auxiliar de serviços gerais; 1 

Chefe administrativa; 1 Lavadeira. 

 

 

NORMA XXI 

Direção Técnica 

A Direcção Técnica deste estabelecimento/estrutura prestadora de serviços 

compete a um técnico, nos termos do Despacho Normativo nº 28/ 2006 de 3 de Maio 

de 2006, cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em lugar 

visível. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

 

 

NORMA XXII 

Direitos dos Clientes 

Segundo o Despacho Normativo nº 28/2006 de 3 de Maio de 2006, são direitos dos 

clientes: 

1. Usufruir dos cuidados necessários ao seu bem-estar, bem como, beneficiar de 

acções que promovam o desenvolvimento possível das suas capacidades de 

autonomia e integração social, desde as referidas acções respeitem as suas 

dificuldades e limitações; 
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2. Todos os clientes, ao integrarem o Lar Residencial, ficam cobertos por um 

seguro de acidentes pessoais; 

3. Ser respeitados relativamente às suas potencialidades e dificuldades, pelos 

funcionários e demais colaboradores da Instituição; 

4. Ser respeitada a sua individualidade e capacidade de decisão, sempre que o 

cliente apresente um estado emocional controlado e de acordo com as 

capacidades de resposta da Instituição; 

5. Verem a sua intimidade ser devidamente salvaguardada e respeitada; 

6. Os bens (roupas, calçado, artigos de higiene e cuidado pessoal, entre outros) 

de todos os clientes devem ser salvaguardados e cuidados de acordo com a 

disponibilidade da Instituição; 

 

 

NORMA XXIII 

Deveres dos Clientes 

 Segundo o Despacho Normativo nº 28/2006 de 3 de Maio de 2006, são deveres dos 

clientes: 

1. Respeitar os outros colegas clientes, bem como os funcionários da OASIS, 

seguindo as orientações destes; 

2. Nos casos de desadequação persistente do comportamento do cliente, em que 

este se torna incapaz de aceitar as orientações dos funcionários, o cliente pode 

ficar sujeito a suspensão, temporária ou definitiva, segundo a avaliação da 

Equipa Técnica e consequente decisão da Direcção; 

3. Colaborar nas tarefas propostas no seu plano de Desenvolvimento Individual, 

desde que disponíveis e capazes; 

4. Respeitar a imagem da Instituição, não a denegrindo sob qualquer forma verbal 

e/ou escrita, enquanto clientes da mesma; 

5. Respeitar o espaço físico da Instituição, não o destruindo sob qualquer forma, 

desde que o cliente se encontre no estado psico-emocional controlado; 

 

 

NORMA XXIV 

Direitos dos Familiares/Significativos/Cuidadores 

1. Os responsáveis familiares/significativos têm o direito de conhecer o Plano 

Individual (PI) do cliente, bem como ser informados de todas as atividades 

previstas a desenvolver com o mesmo; 

2. Os responsáveis familiares/significativos têm o direito de conhecer informações 

diversas ocorridas na Instituição, nomeadamente: acompanhamento médico, 

informação ao nível da tabela terapêutica, tratamento e cuidados de 

enfermagem; intervenções efetuadas a diversos níveis; alterações de 
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humor/comportamento do cliente, entre outras situações consideradas 

pertinentes pela Equipa Técnica;  

3. Têm o direito de usufruir de um apoio psicopedagógico e social regular, 

fornecido pela equipa técnica de acordo com as necessidades e exigências 

existentes; 

4. Têm direito à confidencialidade ou salvaguarda de todas as informações 

prestadas; 

5. Têm direito a ter conhecimento das normas e regras de funcionamento da 

Instituição. 

 

 

NORMA XXV 

Deveres dos Familiares/Significativos/Cuidadores 

1. Os responsáveis familiares devem fornecer toda a informação necessária aos 

técnicos para o acompanhamento adequado do cliente; 

2. Devem entregar toda a documentação necessária para constar no processo 

individual do cliente; 

3. Devem informar previamente qualquer alteração da tabela terapêutica, análises 

clínicas e exames médicos pertinentes (cuidados e informações médicas e de 

enfermagem); alterações de comportamento/humor no seio familiar que possa 

ter consequências no meio institucional; Devem entregar previamente a 

medicação para a preparação e administração adequada.  

4. Devem participar ativamente no processo de integração do cliente na 

Instituição e na implementação do Plano Individual, definido pela equipa 

técnica; 

5. Respeitar a imagem da Instituição, não a denegrindo sob qualquer forma verbal 

e/ou escrita, enquanto familiares/significativos/cuidadores de um cliente; 

6. Devem ser responsáveis pelo acolhimento e comportamento do cliente fora do 

funcionamento e instalações da Instituição. 

7. Devem Efetuar o pagamento da mensalidade, relativa aos serviços que 

beneficia, de acordo com as tabelas em vigor na instituição, dentro do prazo 

estabelecido (até ao dia 8 de cada mês). 

8. Em caso de incumprimento das obrigações da família, a Direção reserva-se ao 

direito de aplicação de penalizações, que poderão incluir a suspensão 

temporária ou definitiva do cliente, da Instituição 

 

 

NORMA XXIV 

Direitos da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

Ao abrigo do Despacho Normativo nº28/2006 de 3 de Maio de 2006, São 

direitos da entidade gestora do estabelecimento/serviço:  

Nos casos de desadequação persistente do comportamento do cliente, a 

Entidade Gestora reserva-se o direito de proceder à suspensão, temporária ou 

definitiva, segundo a avaliação da Equipa Técnica e decisão da Direcção; 
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Nos casos de incumprimento de pagamento da mensalidade do Lar 

Residencial, a Entidade Gestora de acordo com o contrato de prestação de serviços 

poderá rescindi-lo, cessando a prestação de serviços ao cliente; 

 

 

NORMA XXV 

Deveres da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

Ao abrigo do Despacho Normativo nº28/2006 de 3 de Maio de 2006, são 

deveres da entidade gestora do estabelecimento/serviço:  

- Garantir o exercício de cidadania e a acessibilidade aos direitos humanos dos 

clientes, p.e. a autonomia, privacidade, participação, confidencialidade, 

individualidade, dignidade, oportunidades de igualdade e não discriminação; 

- Respeitar as diferenças de género, socioeconómicas, religiosas, culturais, sexuais 

dos clientes e/ou pessoas próximas; 

- Respeitar o projecto de vida definido por cada cliente, bem como os seus hábitos de 

vida, interesses, necessidades e expectativas; 

- Transmitir e garantir aos clientes um clima de segurança afectiva, física e psíquica 

durante a sua permanência no Lar Residencial; 

- Promover o envolvimento e o estabelecimento de uma parceria e articulação estreita 

com o cliente e/ou significativos, a fim de recolherem a informação necessária sobre 

as necessidades, expectativas, capacidades e competências, co-responsabilizando-os 

no desenvolvimento de actividades/acções no âmbito dos serviços prestados; 

- Participar na gestão do Lar Residencial, envolvendo-se no planeamento, 

monitorização e avaliação das respectivas actividades; 

- Desenvolver todas as relações a estabelecer entre o cliente e todos os intervenientes 

(colaboradores internos e externos, voluntários, entre outros) com ética, respeito pelos 

direitos e deveres, profissionalismo, rigor e qualidade; 

- Compreender a individualidade e personalidade de cada cliente, para criar um 

ambiente que facilite a interacção, a criatividade e a resolução de problemas por parte 

destes. Só desta forma o cliente se pode sentir bem no âmbito dos serviços prestados 

pelo Lar Residencial i.e. se os mesmos tiverem em conta a sua maneira de ser e de 

estar, identidade, hábitos de vida, religião, cultura, condições de vida, entre outros 

aspectos. Isto implica:  

 1) Pensar o cliente como um ser afectivo e activo, que, independentemente da 

sua situação, possui um projecto de vida e tem o direito de ser respeitado na sua 

identidade e individualidade. Personalizar os serviços, gerindo de forma flexível e 

individualizada cada projecto de vida, constituindo-se como um imperativo; 

 2) Organizar dinâmicas de trabalho que proporcionem oportunidades para que 

o cliente possa comunicar os seus sentimentos e formular posicionamentos pessoais, 

sobre o que o envolve; 
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 3) Criar um ambiente calmo, flexível e responsável, adaptado aos interesses e 

necessidades de cada cliente, permitindo-lhe continuar o seu desenvolvimento 

individual; 

 4) Orientar a prestação de serviços continuamente para o cliente, 

diagnosticando as suas necessidades e expectativas, os seus potenciais de 

desenvolvimento e criando oportunidades para a sua optimização. 

 

 

NORMA XXVI 

Depósito e Guarda dos Bens dos Clientes 

O cliente residente pode optar por guardar os seus bens pessoais no seu 

quarto e caso deseje alguns bens de maior valor ou de valor monetário, podem ficar 

guardados no cofre da Instituição – sendo acondicionados numa bolsa específica para 

o efeito, sendo uma declaração assinada quer pelo cliente quer pela funcionária da 

Secretária que procede à guarda dos bens no cofre. 

 

 

NORMA XXVII 

Interrupção da Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente 

Caso o cliente deseje interromper a sua prestação de cuidados, deve 

comunicar com o seu responsável familiar e em conjunto com este, deverá solicitar 

uma reunião com a Direcção Técnica, de forma a explicitar o motivo pelo qual deseja 

interromper a prestação de cuidados e consequentemente formalizá-la. O prazo 

máximo estipulado será de 15 dias.  

Apenas serão admitidas as seguintes situações: recusa do cliente em 

permanecer no Lar Residencial, dado que a Instituição compreende um regime aberto, 

pelo que este direito do cliente será sempre salvaguardado; quando o cliente foi vítima 

de agressão e por esse motivo, decide interromper a prestação de cuidados;  

Nestas situações, é comunicado de imediato ao Responsável Familiar, para 

que este possa dar continuidade aos cuidados do cliente.  

Quando a tutela/curatela do cliente é da competência da Instituição, será 

comunicado formalmente à Segurança Social a recusa em permanecer na Instituição 

para que a entidade competente possa encontrar uma resposta alternativa o mais 

brevemente possível, de forma a salvaguardar os interesses e direitos do cliente da 

melhor forma possível. 

No entanto, dada a instabilidade e episódios de confusão mental decorrentes 

da patologia da maioria dos nossos clientes, quando estes solicitam a interrupção da 

prestação de cuidados, sempre recebem acompanhamento psicológico ou de outro 

técnico habilitado que apoiará o cliente, tentando perceber as suas motivações, 

salvaguardando sempre os seus direitos e bem-estar. 

Após a interrupção da prestação de cuidados do Lar Residencial, a 

consequência possível será, no caso de tornar a solicitar este tipo de cuidados, o 
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cliente terá de sujeitar ao reingresso à lista de espera, desde a data em que 

interrompeu a prestação de cuidados. 

 

 

NORMA XXVIII 

Contrato 

Nos termos da legislação em vigor, entre o cliente ou seu representante legal e a 

entidade gestora do estabelecimento/serviço deve ser celebrado, por escrito, um 

contrato de prestação de serviços, designado contrato de prestação de serviços do Lar 

Residencial ou contrato de alojamento. 

 

 

NORMA XXIX 

Cessação da Prestação de Serviços por Facto Não Imputável ao Prestador 

Perante as seguintes situações, corresponderá a cessação da prestação de 

serviços por facto não imputável ao Prestador: 

- Morte do cliente, com efeito a partir do momento em que é entregue na Secretaria o 

atestado de óbito; 

- Doença que resulte num estado/situação de acamado, a entrar em vigor desde que a 

situação seja transmitida via atestado médico e o mesmo entregue na secretaria da 

OASIS; 

- Internamento em unidade hospitalar de carácter crónico, entrando em vigor por um 

período superior a três meses, desde a data de internamento, sem perspectiva de alta 

médica num futuro próximo, sendo dada a possibilidade de reingresso na lista de 

espera mediante a indisponibilidade de vagas e a reunião de condições do estado de 

saúde do cliente que permitam a sua reintegração no Lar Residencial OASIS. 

 

 

NORMA XXX 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro de 

reclamações, que poderá ser solicitado junto da Secretaria da OASIS sempre que 

desejado. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

NORMA XXXI 

Alterações ao Regulamento 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos 

estabelecimentos ou das estruturas prestadoras de serviços deverão informar e 

contratualizar com os clientes ou seus representantes legais sobre quaisquer 

alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 30 dias 

relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do direito à resolução do 

contrato a que a estes assiste. 

Estas alterações deverão ser comunicadas à entidade competente para o 

licenciamento/acompanhamento técnico da resposta social. 

 

 

NORMA XXXII 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade proprietária 

do estabelecimento/serviço, tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a 

matéria. 

 

 

NORMA XXXIII 

Disposições Complementares 

Na existência de situações ou casos omissos no presente Regulamento Interno, os 

mesmos serão analisados atempadamente pela Direcção da OASIS. 

 

 

NORMA XXXIV 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor em 15/10/2012 

 

 


