
1 
 

1 
 

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO 

LAR DO SINDICATO DA BANCA, SEGUROS E TECNOLOGIA – MAIS SINDICATO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 1.º 

NATUREZA E FINS 

O Lar do Sindicato da Banca Seguros e Tecnologia – Mais Sindicato, sito em Brejos de Azeitão é uma 

estrutura residencial, onde são prestadas atividades de apoio social a pessoas idosas em regime de 

alojamento coletivo e permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e 

conforto, fomentando o convívio, proporcionando a animação social e a ocupação dos seus tempos 

livres. 

ARTIGO 2.º 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este estabelecimento rege-se pelo presente Regulamento e pelo estipulado na legislação aplicável, 

atualmente o D.L. n.º 64/2007, de 14 de março e na Portaria n.º 67/2012, de 21 de março. 

ARTIGO 3.º 

OBJETIVOS 

São objetivos do Lar: 

1. Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas 

idosas; 

2. Contribuir para a estabilização do processo de envelhecimento; 

3. Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação dos residentes com os familiares, 

amigos e com a comunidade de acordo com os seus interesses; 

4. Potenciar a integração social; 

5. Garantir um alojamento condigno que favoreça uma vida confortável; 

6. Fomentar a convivência social através do relacionamento dos idosos entre si e com os 

familiares e amigos. 

ARTIGO 4.º 

SERVIÇOS PRESTADOS 

INCLUÍDOS NA MENSALIDADE 

 

O Lar do Sindicato da Banca Seguros e Tecnologia – Mais Sindicato assegura a prestação dos 

seguintes serviços aos seus residentes e que estão incluídos no preço da mensalidade: 
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1. Alojamento; 

 

a) O alojamento é parte integrante do Lar sendo a sua utilização, quer pelo residente, quer 

pelos familiares, feita sempre tendo presente a sua inserção no Lar e no conjunto de 

residentes; 

b) O Lar dispõe de quartos individuais, duplos e apartamentos, todos com casa de banho 

privativa; 

c) A utilização do alojamento é feita segundo normas internas, sendo expressamente proibida 

a confeção de refeições e armazenamento de alimentos, bem como a utilização de aparelhos 

eletrodomésticos, elétricos e a gás, excluindo televisão, rádio, telemóvel e equipamento 

informático; 

d) Não são autorizados quaisquer objetos que ponham em causa a estética, higiene e segurança 

do alojamento ou que, de alguma forma, possam ser incomodativos para o companheiro(a) 

de quarto, no caso de existir; 

e) A mudança/transferência de alojamento poderá ser necessária por motivos de gestão 

administrativa ou por razões de saúde, sendo dado conhecimento ao residente e ao seu 

responsável pela admissão; 

f) A segurança do alojamento é garantida pela entrega de chave própria ao residente não 

existindo responsabilidade do Lar pelos haveres guardados no alojamento; 

g) O residente não poderá mudar a fechadura do quarto ou impedir, por qualquer forma, a 

entrada de pessoal do Lar no quarto; 

h) O Lar está dotado de um serviço de internamento em enfermaria para o qual poderão ser 

transferidos residentes, por indicação médica, por forma a garantir um mais eficiente 

acompanhamento da sua situação de saúde. No caso da transferência para a enfermaria ser 

permanente, conforme indicação médica, considera-se que o alojamento do residente passa 

a ser a enfermaria podendo o seu quarto vir a ser ocupado por outra pessoa; 

i) No caso de um casal que ocupe um alojamento tipo quarto duplo, aquando do falecimento 

de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo, caso não pretenda manter o pagamento do preço 

do quarto duplo, pode mudar a seu pedido, para um quarto individual, na primeira vaga que 

ocorrer, em função das necessidades de gestão determinadas pela Coordenação do Lar; até 

mudar para o quarto individual deverá manter o pagamento do preço do quarto duplo. 

j) Nos quartos duplos cada residente deverá respeitar o espaço do companheiro(a). 

2. Alimentação; 

a) Será assegurada a alimentação dos residentes; 

b) Poderão ser fornecidas dietas específicas por indicação médica ou de enfermagem sem 

agravamento da mensalidade; 

c) As refeições fornecidas pelo Lar são: pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia; 

d) A ementa é elaborada semanalmente e afixada em local visível; 
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e) Não são fornecidas refeições nos alojamentos nem para transportar para os alojamentos 

excluindo os casos em que exista indicação médica ou de enfermagem devidamente 

justificadas. 

 

3. Tratamento de roupa; 

a) As roupas de uso pessoal do residente devem estar devidamente marcadas com número de 

admissão, que é atribuído pelo Lar; 

b) A marcação das roupas é da exclusiva responsabilidade do residente e/ou responsável do 

residente; 

c) O tratamento de roupas é garantido pelo Lar e constituído pelos processos de lavagem e 

engomagem, desde que essas roupas não requeiram tratamentos especiais; 

d) A entrega e recolha de roupa para tratamento deve ser feita na lavandaria do Lar pelos 

residentes em horários a definir por norma interna; em caso de incapacidade do residente 

esse serviço será assegurado pelos meios do Lar que assumirão a responsabilidade de decisão 

sobre o tratamento da roupa; 

e) Os residentes só poderão ter a roupa nos alojamentos que possa ser arrumada e 

acondicionada nos espaços próprios para o efeito (roupeiros). 

4. Cuidados de higiene e conforto; 

a) O Lar é responsável pela higiene individual dos residentes, sempre que a sua situação de 

saúde não permita que o façam de uma forma autónoma; 

b) Os cuidados de higiene são prestados por auxiliares de ação médica conforme avaliação feita 

pela equipa de saúde; 

c) Por avaliação médica e de enfermagem poderá ser imposta a prestação de cuidados de 

higiene a residentes que apresentem claras limitações não assumidas pelos próprios, 

considerando se desadaptação à vida do Lar e ao bom ambiente a recusa reiterada a esses 

cuidados; 

d) Os produtos de higiene são da responsabilidade dos residentes; 

e) O serviço de limpeza e arrumação dos alojamentos é garantido pelo Lar, sendo, contudo, os 

residentes responsáveis pela manutenção dos espaços em geral e pelas instalações que lhe 

forem destinadas em particular, dentro de um espírito de colaboração e de manutenção de 

vida ativa e autonomia. 

5. Cuidados de saúde urgentes garantidos pelo Médico do Lar; 

a) Encontram-se incluídos na mensalidade os serviços de assistência médica e de enfermagem 

prestados no Lar, através de uma equipa constituída por médicos e enfermeiros. 

b) Os residentes, poderão recorrer a outros serviços de saúde que não sejam prescritos e/ou 

solicitados pela equipa de saúde do Lar, suportando os respetivos custos. 

c) Os serviços do Lar declinam toda a responsabilidade da utilização de recursos que não sejam 

prescritos e ou/requisitados pela equipa de saúde do Lar, incluindo o acompanhamento 

médico. 
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d) A prescrição médica será preferencialmente feita tendo em atenção a lista de medicamentos 

comparticipáveis pelo SNS e, sempre que possível, a existência de genérico do medicamento 

em causa. 

6. Cuidados de enfermagem; 

7. Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais; 

a) O serviço de ocupação e lazer tem como objetivo promover e apoiar a organização de 

atividades individuais e de grupo, procurando o envolvimento e participação dos residentes; 

b) O princípio geral deste serviço é oferecer a maior variedade possível de atividades que 

possam ir ao encontro dos desejos dos residentes; 

c) Deve ser preocupação deste serviço autonomizar as atividades de ocupação e lazer de forma 

a poderem ser desenvolvidas e geridas pelos próprios residentes, oferecendo as condições 

necessárias para esse fim; 

d) Será definido anualmente um Programa para esta área que deverá ser discutido com os 

residentes; 

e) Deve procurar-se sempre que possível a participação e envolvimento dos familiares e 

responsáveis dos residentes nas atividades promovidas e apoiadas pelo serviço; 

f) O serviço de ocupação e lazer deve apresentar relatório no final de cada ano das atividades 

realizadas e do número de residentes envolvidos; 

g) Será da responsabilidade do serviço de ocupação e lazer a promoção de programas 

específicos para residentes totalmente dependentes. 

8. Administração de fármacos, quando prescritos. 

ARTIGO 5.º 

SERVIÇOS PRESTADOS 

NÃO INCLUÍDOS NA MENSALIDADE 

 

O Lar proporciona, também, o acesso a um conjunto de serviços e atividades que não se encontram 

incluídos no preço da mensalidade e que podem ser usufruídos mediante o pagamento respetivo, 

tais como: 

1. Na área da Saúde: 

a) Fisioterapia; 

b) Transporte a consultas médicas externas de rotina, fisioterapia ou realização de 

exames médicos; 

c) Outros extras, solicitados pelo residente aqui se incluindo, nomeadamente (mas não 

exclusivamente), assistência medicamentosa; assistência médica, não incluída na 

alínea a) do número 5 do art.º 4, exames complementares de diagnóstico; 

tratamentos; consultas de especialidade; material de consumo clínico; meios auxiliares 

de marcha; próteses; cirurgias e internamento hospitalar (incluindo no Hospital do 

SAMS) por prescrição do médico do Lar/requisição da equipa de Saúde do Lar. 
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2. Bem-estar: 

a) Cuidados de imagem, nomeadamente cabeleireiro, manicura e pedicura; 

b) Atividades culturais e de lazer externas (p. ex.: excursões); 

c) Outros extras de caráter pessoal, solicitados pelo residente aqui se incluindo, 

nomeadamente (mas não exclusivamente), fraldas, produtos de higiene, limpeza a seco 

ou tratamento personalizado de peças de vestuário, transportes 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO 

ARTIGO 6.º 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

São condições de admissão no Lar: 

1. Vontade expressa do utente em ser admitido ou por solicitação do representante legal; 

2. Ter um quadro clínico compatível com as condições de tratamento existentes no Lar; 

3. Não apresentar grau de dependência que obrigue a acompanhamento permanente para as 

atividades da vida diária; 

4. Apresentar responsável direto pela admissão e demais condições contratualmente estipuladas, 

podendo ser familiar ou não, que expresse essa vontade por escrito, no contrato de prestação 

de serviços; 

5. Garantir o pagamento das mensalidades e outras despesas por débito direto, através de 

preenchimento de documento próprio, de acordo com o modelo de documento que estiver em 

vigor; 

6. Apresentar a documentação solicitada, definida neste Regulamento e outra que seja exigida 

legal ou contratualmente; 

7. A admissão de utentes portadores de doenças infectocontagiosas ou psíquicas agudas apenas 

poderá ocorrer se o Lar tiver as correspondentes e necessárias condições e após parecer 

favorável do médico do Lar. 

ARTIGO 7.º 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO E ADMISSÃO 

1. O Candidato deve fazer a sua inscrição em impresso próprio, o qual deve ser entregue 

conjuntamente com a seguinte documentação: 

a) Cópia do cartão de cidadão ou, na sua ausência, cópias do bilhete de identidade, cartão de 

contribuinte e cartão do SNS; 

b) Cartão de beneficiário SAMS ou de outros sistemas de saúde complementares; 
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c) Comprovativo de morada atualizado (fatura de água, luz, telefone, etc.) do Candidato e do 

seu responsável; 

d) Nota de liquidação de último IRS ou, no caso de viver em coabitação com familiares e fazendo 

parte da declaração de IRS desse(s) familiar(es) deve(m) enviar cópia de nota de liquidação 

do agregado a que se encontra a cargo; 

e) Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica do Candidato, 

quando solicitado; 

f) Autorização de débito direto, devidamente assinada e comprovativo do IBAN (com o nome 

do residente, como titular da conta). 

2. Para além da documentação referida no número anterior, a admissão pressupõe o 

conhecimento e assinatura, pelo residente e seu responsável, do Regulamento Interno e do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

3. O processo de seleção e admissão será da responsabilidade da coordenação do Lar e, em última 

instância, do Conselho Executivo do Mais Sindicato. 

4. A admissão será efetuada por um período experimental de 120 dias. 

ARTIGO 8.º 

PROCESSO INDIVIDUAL 

Na data da admissão, será constituído e arquivado no Lar, com o expresso consentimento do 

residente e do seu responsável: 

1. Processo individual do qual constam os seus dados, processo de inscrição e seleção, cópias de 

todos os documentos entregues e contrato de prestação de serviços contendo declaração de 

autorização de tratamento de dados; 

2. Processo clínico. 

CAPÍTULO III 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 9.º 

 PREÇÁRIO 

O preçário do Lar é definido pelo Conselho Executivo do SAMS, sendo atualizado anualmente e 

consta em anexo a este Regulamento; 

1. A atualização da mensalidade tem efeito retroativo a janeiro de cada ano; 

2. Qualquer atualização do precário será comunicada ao residente do Lar e ao seu responsável; 

3. À mensalidade podem acrescer outras despesas extra que o residente tenha; 

4. A mensalidade é cobrada entre os dias 25 e 31 do próprio mês a que respeita, sendo devido o 

pagamento da totalidade do mês a partir do momento em que o residente tenha usufruído de 
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algum dia de alojamento, independentemente de entretanto ocorrer uma situação que 

determine a suspensão ou cessação da prestação de serviços, nomeadamente em caso de 

falecimento, internamento hospitalar, férias, ausências temporárias, rescisão do contrato ou 

abandono; 

5. Em caso de erro na cobrança da mensalidade os acertos serão feitos na mensalidade seguinte. 

ARTIGO 10.º 

FORMAS DE PAGAMENTO 

1. O pagamento da prestação de serviços deve ser feito exclusivamente por débito direto sendo 

obrigação do residente e/ou do seu responsável indicar conta bancária para o efeito e dotar a 

mesma de fundos suficientes nas datas determinadas para o pagamento; 

2. O débito direto será feito entre os dias 25 e 31 de cada mês, sendo remetido pelos serviços a 

respetiva fatura até ao dia 20 do mês seguinte; 

3. Em caso de falta de pagamento até à data prevista da prestação devida, são devidos juros de 

mora à taxa legal em vigor pelo residente ou o seu responsável; 

4. São motivo de resolução com justa causa do contrato de prestação de serviços, sem que tal 

confira qualquer direito a indemnização: 

a) Incumprimento reiterado por parte do Segundo Outorgante das regras de funcionamento 

estabelecidas para o Lar ou de qualquer obrigação consignada no presente contrato e no 

Regulamento do Lar se, após interpelação escrita para regularização do incumprimento, o 

mesmo não se verificar no prazo de 15 dias; 

b) Comportamento ou estado de saúde do residente que desestabilize o funcionamento do Lar 

ou ponha em causa a segurança e/ou bem-estar dos restantes utentes, devendo o 

responsável providenciar pela saída do residente, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 

data de comunicação escrita aos familiares ou responsáveis; 

c) A falta de pagamento de duas mensalidades seguidas ou um atraso superior a 60 dias 

relativamente ao pagamento de qualquer mensalidade, decorridos que sejam 15 dias sobre 

a data da comunicação escrita, sem que realize o pagamento. 

5. As despesas extra em serviços prestados não incluídos na mensalidade, serão liquidadas na 

mensalidade do mês seguinte. 

ARTIGO 11.º 

TRANSPORTES 

1. O Lar pode disponibilizar ou contratar com terceiros serviços de transporte aos residentes para 

efeitos de deslocações a consultas ou exames e exclusivamente em consequência de prescrição 

médica e/ou solicitação da equipa de saúde do Lar sendo os respetivos custos da 

responsabilidade do residente; 

2. As necessidades de deslocação dos residentes, em consequência de marcações de atos clínicos 

feitas pelos próprios ou seguimento posterior em consequência dessas marcações, não são da 
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responsabilidade do Lar, devendo o residente proceder ao agendamento do transporte com a 

antecedência necessária à sua organização pelos serviços do Lar. 

ARTIGO 12.º 

HORÁRIOS 

1. Os horários de entrada e saída do Lar são definidos em norma interna; 

2. O chamado “horário de silêncio” do Lar é das 23.00 horas às 07.00 horas; 

3. Os horários de visitas constam de normas internas devendo, em princípio, ocorrer entre as 10.00 

horas e as 21.00 horas; 

4. Os horários de refeições são estabelecidos em normas internas. 

ARTIGO 13.º 

 SAÍDAS E ENTRADAS DE RESIDENTES NO LAR 

1. O Lar é um espaço aberto reconhecendo a liberdade de saída e entrada dos residentes e não se 

responsabilizando por esse movimento, excluindo situações em que exista indicação especifica 

da equipa de saúde, para determinados condicionamentos que serão sempre comunicados ao 

seu responsável; 

2. As medidas referidas no parágrafo anterior decorrem de parecer devidamente fundamentado 

do médico do Lar ou por decisão da Coordenação do Lar, em situações urgentes, sempre que 

esteja em causa um perigo para a saúde do residente ou de terceiros; 

3. É da responsabilidade do residente a saída do Lar, sendo obrigatório o aviso aos trabalhadores 

de serviço quando essa saída implicar falta às refeições, por motivo de controlo da sua própria 

segurança; 

4. A não presença do residente no jantar sem qualquer aviso implica o contacto imediato ao seu 

responsável e a comunicação dessa ausência; 

5. Não são aconselháveis entradas e saídas do Lar entre o período das 22.00 horas e 08.00 horas, 

devendo, se isso for absolutamente necessário, ser comunicado aos serviços do Lar. 

ARTIGO 14.º 

RECEÇÃO E VISITAS 

1. A área de receção destina-se ao atendimento e espera; 

2. Todos os residentes têm o direito de receber as visitas que desejarem dentro das normas que 

estejam determinadas para os horários; 

3. As visitas devem identificar-se sempre que entrem no Lar, junto da receção ou de um outro 

trabalhador ao serviço; 
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4. A circulação das visitas nos espaços coletivos é livre desde que acompanhada pelo residente; 

5. Não é permitida a circulação de visitas nos alojamentos de residentes (zonas residenciais) que 

não seja devidamente autorizada pelo enfermeiro de serviço ou outro trabalhador de serviço 

que deverá comunicar ao enfermeiro; 

6. Caso o responsável direto do residente queira saber informações sobre o mesmo, aguardará o 

respetivo atendimento na área da receção. 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 15.º 

DIREITOS E DEVERES DO RESIDENTE 

 

1. Constituem direitos do residente: 

a) Ser respeitado na sua individualidade, privacidade e dignidade, não podendo ser 

discriminado por qualquer forma ou meio; 

b) Sair e entrar livremente do LAR, nos termos deste Regulamento; 

c) Receber visitas de familiares e/ou amigos sempre que o desejar, nos termos do Regulamento; 

d) Beneficiar da prestação de serviços adequados às suas necessidades, nos termos deste 

Regulamento; 

e) Acolhimento por um elemento da Instituição para uma visita ao estabelecimento e apoio no 

seu alojamento; 

f) Esclarecimento sobre o Regulamento e Normas Internas em vigor na Instituição; 

g) Apresentação aos membros da equipa e aos restantes residentes. 

2. Constituem deveres do residente: 

a) Cumprir o Regulamento Interno e as Normas em vigor no Lar e o contrato de prestação de 

serviços que assinar; 

b) Zelar pela conservação das instalações e do material que lhe for atribuído, observando as 

regras de limpeza estabelecidas; 

c) Apresentar-se em condições de higiene e vestuário adequados; 

d) Contribuir para o bem-estar geral do estabelecimento, devendo evitar situações de conflito 

com outros residentes, com visitas, ou com membros da equipa do Lar; 

e) Respeitar os horários em vigor; 

f) Pagar a mensalidade fixada nos prazos acordados; 

g) Reembolsar o Lar das despesas extra, nomeadamente – mas não exclusivamente - com 

medicamentos, transportes, ou outras, não incluídas na mensalidade. 
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ARTIGO 16.º 

DIREITOS E DEVERES DA ENTIDADE PROPRIETÁRIA DO LAR 

1. Constituem direitos da entidade proprietária do Lar: 

a) Exigir dos residentes o cumprimento do Regulamento Interno e outras normas internas em 

vigor; 

b) Resolver com justa causa o contrato de prestação de serviços nos casos previstos no presente 

Regulamento. 

2. Constituem deveres da Entidade proprietária do Lar: 

a) Proporcionar um adequado alojamento de forma a promover a qualidade de vida dos 

residentes; 

b) Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades residentes; 

c) Contribuir para a estabilização do processo de envelhecimento; 

d) Privilegiar a interação com a família e amigos dos residentes e com a comunidade em geral. 

ARTIGO 17.º 

VALORES E BENS 

1. O Lar não se responsabiliza por quaisquer valores ou bens pessoais dos residentes, não se 

responsabilizando de todo com próteses dentárias, aparelhos auditivos e óculos; 

2.  Caso o residente não pretenda ter à sua guarda qualquer valor ou bem pessoal, os mesmos 

serão de imediato entregues ao responsável do residente, acompanhados de nota de entrega 

com relação de bens, assinada por este no momento do recebimento; 

3. Em caso de cessação do contrato de prestação de serviços, por qualquer motivo, e deixando o 

residente bens abandonados no Lar, será da responsabilidade da Coordenação do Lar 

comunicar, por escrito, através de carta registada com aviso de receção, ao responsável do ex-

residente a situação e pedir a sua presença para a entrega desses bens que será efetuada de 

acordo com a parte final da número anterior; 

4. No caso de falecimento será efetuada, igualmente, relação dos bens deixados pelo residente, os 

quais serão relacionados na presença de duas pessoas que assinarão a relação de bens e 

guardados em arrumação própria no sentido de libertar o alojamento e procedendo-se como 

descrito no número anterior; 

5. Caso o responsável do ex-residente não levante os bens no prazo de 60 dias, após a comunicação 

referida no número 3, os bens serão guardados pelo prazo de um ano, após o que reverterão 

para o Lar, que deles fará o destino que entenda mais conveniente. 

ARTIGO 18.º 

RECLAMAÇÕES 

1. O Lar tem livro de reclamações em conformidade com a legislação em vigor; 
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2. As reclamações terão o tratamento obrigatório previsto na Lei; 

3.  A Coordenação do Lar promoverá um sistema de reclamação/sugestão em relação ao serviço 

de alimentação, prestação de cuidados e funcionamento do Lar em geral. 

ARTIGO 19.º 

INFORMAÇÃO E DOCUMENTOS 

1. O Lar e especialmente a Coordenação manterá permanentemente informados os residentes e 

seus responsáveis sobre as alterações que se introduzem por normas internas no 

funcionamento do Lar, existindo para isso locais próprios para a afixação dessa informação; 

2. Os residentes do Lar têm atribuído um enfermeiro de referência e pelo menos duas auxiliares 

de ação médica de referência, devendo as questões de rotina serem colocadas a esses 

trabalhadores tanto pelos residentes como pelos seus responsáveis; 

3. A Coordenação do Lar estará sempre disponível para tratar de qualquer assunto dos residentes 

não necessitando de marcação; 

4. A Coordenação do Lar estará sempre disponível para reunir com o responsável de qualquer 

residente desde que seja feita marcação prévia; 

5. As informações específicas constituem competência dos responsáveis das respetivas Áreas (do 

Coordenador - informações de gestão e referentes à relação do residente com o Lar; do Médico, 

Enfermeiros e Fisioterapeutas, quando para o efeito autorizados pelo Médico - informações de 

natureza clínica); 

6. Nos termos da Legislação em vigor, são afixados no Lar, em local bem visível, os seguintes 

documentos: 

a) Cópia da licença de funcionamento; 

b) Mapa de pessoal e respetivos horários; 

c) Nome do diretor técnico; 

d) Horário de funcionamento do estabelecimento; 

e) Regulamento interno; 

f) Minuta do contrato; 

g) Mapa semanal das ementas. 

 

 

ARTIGO 20.º 

DIREÇÃO TÉCNICA E ORGANOGRAMA 

1. A Direção técnica do Lar é exercida por um Coordenador, sendo este um profissional habilitado 

para o efeito nos termos da legislação em vigor; 
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2. O Coordenador é nomeado pelo Conselho Executivo do SAMS; 

3. A hierarquia definida para o Lar é a prevista na estrutura orgânica e funcional do SAMS. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 21.º 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

1. Em caso de doença ou acidente, o estabelecimento obriga-se a comunicá-lo ao responsável do 

residente, com a maior brevidade possível; 

2. Se não for possível o contacto com o responsável do residente, por motivos alheios ao Lar e 

houver necessidade de medidas urgentes, a Coordenação do Lar tomará as medidas que 

entenda adequadas, providenciando o acompanhamento do residente, sendo as despesas 

inerentes imputadas ao residente ou ao seu responsável; 

3. Nos termos legais, o Lar deverá informar os residentes e seus responsáveis de todas e quaisquer 

alterações ao presente Regulamento, devendo fazê-lo por escrito, com a antecedência de 30 

dias relativamente à data da entrada em vigor das alterações; 

4. Caso o residente e/ou o seu responsável não concordem com as alterações realizadas, podem 

denunciar o contrato, até à data da entrada em vigor das alterações em causa; 

5. As alterações ao Regulamento deverão ser comunicadas à entidade competente para o 

licenciamento/acompanhamento técnico de resposta social, nos termos do art.º. 14º da Portaria 

67/2012, de 21 de março. 

ARTIGO 23.º 

ENTRADA EM VIGOR E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 13 de setembro de 2021, aplicando-se a anterior 

tabela de preços e respetivos serviços incluídos para os residentes admitidos antes da sua entrada 

em vigor, que será atualizada a partir de janeiro de 2022 por deliberação do conselho executivo. 


