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………Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Média Duração e Reabilitação – S. Pedro
Regulamento Interno

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Denominação e natureza
1. A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Média Duração e Reabilitação do Centro
Social da Paróquia de Polvoreira, adiante designada por UCCI – S. Pedro, por via do acordo
celebrado com a Administração Regional de Saúde do Norte e com o Centro Distrital de
Segurança Social de Braga, com sede na Rua de Altares, 4810-178 Pinheiro, integra a Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 de
06 de Junho, e desenvolve a sua atividade em conformidade com os objetivos, princípios e
modelos de intervenção naqueles consignados.
2. A UCCI- S. Pedro é parte integrante do património do Centro Social da Paróquia de Polvoreira
(CSPP), Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua da Escola, 61, freguesia
de Polvoreira, concelho de Guimarães, submetendo-se às suas disposições legais estatuárias e
aplicáveis.
3. A UCCI – S. Pedro é uma valência do CSPP, com autonomia física e técnica mas sem
personalidade jurídica autónoma, subordinando-se à Direção do Centro Social da Paróquia de
Polvoreira.

Artigo 2º
Visão
Ser uma Unidade reconhecida pela excelência dos serviços prestados, orientando a sua ação
pela transmissão de segurança, profissionalismo e qualidade inegáveis, propagando uma
intervenção alargada e de apoio espiritual aos utentes e demais familiares.
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Artigo 3º
Missão
Asseverar a prestação de cuidados de saúde e de apoio social à pessoa em situação de
dependência, promovendo a sua reabilitação pela promoção e reforço das suas competências e
capacidades, apostando no envolvimento e capacitação da sua rede de suporte social e familiar.

Artigo 4º
Princípios e Valores fundamentais
A UCCI-S. Pedro rege-se por princípios orientadores e valores revestidos na promoção da
Excelência:

Excelência em Serviços Prestados:
a) Humanização – apostamos na prestação de um serviço promotor da dignidade humana
e do respeito pela individualidade, espiritualidade e privacidade da pessoa assistida;
b) Rigor e Qualidade – Promovemos a melhoria contínua da qualidade dos cuidados e
serviços prestados;
c) Intervenção focada no utente, incidente na proatividade e eficácia.

Excelência em Recursos Humanos:
d) Altos padrões Éticos e Deontológicos;
e) Responsabilização – exigimos total cumprimento das normas, regras e procedimentos
definidos;
f)

Trabalho em equipa consistente e focado – acreditámos e apostámos na partilha de
saberes e conhecimentos;

g) Retidão, seriedade e transparência – Apostámos na nossa constante credibilização.

Excelência em Resultados:
h) Envolvimento, participação e cooperação – Sustentámos um papel familiar ativo e
participativo na elaboração do Plano Individual de Intervenção;
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i)

Intervenção

Alargada

–

apostámos

num

estreito

acompanhamento

aos

familiares/cuidadores;
j)

Continuidade e proximidade de cuidados – respondemos às necessidades de cuidados
numa perspetiva articulada de intervenção em Rede, mantendo, sempre que possível,
os utentes dentro do seu enquadramento social e comunitário;

k) Avaliação do desempenho da equipa e dos serviços prestados – apostámos na constante
avaliação de resultados e levantamento de outras necessidades.
Artigo 5º
Objetivos
1. Constitui objetivo geral da UCCI – S. Pedro a prestação de cuidados continuados integrados a
pessoas que se encontrem em situação de dependência na sequência de episódio de doença
aguda ou da necessidade de prevenção de agravamento de doença crónica, centrados na
reabilitação, readaptação e manutenção, com vista à sua reintegração sociofamiliar.
2. Constituem objetivos específicos da UCCI – S. Pedro:
a) A melhoria da funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da
prestação de cuidados de saúde, de reabilitação, de manutenção, de conforto e de apoio
psicossocial adequados;
b) Apoio aos familiares e/ou outros cuidadores, pela promoção e reforço das suas
capacidades e qualificações, incentivando a sua participação na definição e
desenvolvimento do plano individual de intervenção do utente;
c) A melhoria contínua da qualidade na prestação de cuidados de saúde e de apoio
social;
d) A articulação, colaboração e cooperação entre as diversas Unidades e equipas de
cuidados continuados integrados da Rede e as ECL, promovendo a otimização da
utilização dos recursos.
3. A prestação de cuidados continuados na UCCI-S. Pedro processa-se em regime de
internamento, sendo este reservado aos casos que não possam ser tratados em regime de
ambulatório.
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4. O período de internamento na UCCI – S. Pedro tem uma previsibilidade superior a 30 dias e
inferior a 90 dias consecutivos, por cada admissão.

Artigo 6º
Cuidados e Serviços a prestar aos utentes
A UCCI – S. Pedro assegura:
1. Cuidados médicos diários;
2. Atividades diárias de reabilitação psicossocial;
3. Apoio e orientação nas atividades de vida diária;
4. Apoio psicossocial, incluindo a familiares e outros cuidadores;
5. Sensibilização e treino de familiares e outros cuidadores;
6. Controlo fisiátrico periódico;
7. Cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia clínica e terapia da fala;
8. Cuidados de enfermagem permanentes;
9. Prescrição, aquisição e administração de fármacos;
10. Alimentação que tenha em consideração uma intervenção nutricional adequada;
11. Cuidados de higiene e conforto;
12. Convívio e lazer.
13. Acompanhamento espiritual a cada utente que o deseje, tendo em conta a sua história
pessoal e a sua caminhada de fé, como um direito fundamental que lhe assiste, dentro
dos mais rigorosos parâmetros de qualidade;
14. O transporte de utentes residentes para exames, consultas e tratamentos fica ao encargo
dos próprios, salvo se assumidos por outras entidades, designadamente, através da
emissão de credenciais de transporte;
15. Os demais serviços e atividades necessários ao funcionamento da UCCI – S. Pedro.
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Artigo 7º
Área de Influência
1. A UCCI – S. Pedro recebe utentes referenciados pela área geográfica abrangida pela ARS
Norte.
2. Em igualdade de circunstâncias, esta UCCI responde atendendo a critérios de proximidade,
pelo que se constituem como seus utentes preferenciais os naturais e residentes no concelho
de Guimarães e municípios limítrofes, que estejam sob jurisdição da ARS de referência.
3. O disposto no número anterior não prejudica a complementaridade e estreita articulação com
outras Unidades e organismos da Rede que não as da ARS de referência, nem o dever geral de
colaboração com a ARS Norte.

Artigo 8º
Normativo aplicável
A UCCI – S. Pedro rege-se, entre outros, pelos seguintes normativos:
a) Regulamento Interno;
b) Acordo de Cooperação estabelecido entre a Administração Regional de Saúde do Norte, o
CDSS de Braga e o CSPP assinado em 16 de Setembro de 2016;
c) Pelo disposto no Decreto-Lei 101/2006 de 06 de Junho;
d) Lei de bases da Saúde;
e) Estatutos do Centro Social da Paróquia de Polvoreira;
f) Diplomas legais e normas especiais aplicáveis;
g) Contrato coletivo de trabalho para as IPSS.
Artigo 9º
Destinatários e Capacidade
1. A UCCI – S. Pedro destina-se a utentes provenientes de instituições de saúde ou de
solidariedade, da segurança social e do domicílio ou de outras respostas da Rede, que careçam
de cuidados continuados integrados em regime de internamento.
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2. A UCCI – S. Pedro tem uma capacidade total para 48 utentes, com 30 camas protocoladas em
cuidados continuados integrados de média duração e reabilitação, e 18 camas particulares de
gestão independente à Rede.

CAPÍTULO II
Recursos Humanos

Artigo 10º
Quadro de Pessoal
1. Em conformidade com as recomendações constantes nos Acordos estabelecidos com a ARS
Norte e em observância de critérios de qualidade, segurança e humanização, esta Unidade
garante os recursos humanos necessários, em número e diversidade, à prestação dos cuidados
acordados.
2. O quadro de pessoal e as escalas respetivas são afixados em local bem visível e acessível a
todos os profissionais, utentes, familiares e/ou cuidadores, contendo a indicação do número de
recursos humanos (direção técnica, direção clínica, equipa técnica, pessoal auxiliar e
voluntários), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos
em vigor.

Artigo 11º
Gestão de Recursos Humanos
1. O órgão de decisão da UCCI – S. Pedro é a Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira.
2. São da exclusiva competência da Direção todas as decisões em matéria de recursos humanos,
nomeadamente a contratação e fixação da remuneração do pessoal;
3. A organização da atividade da UCCI – S. Pedro obedece às normas de segurança, higiene e
saúde no trabalho aplicáveis.
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Artigo 12º
Competências dos Diferentes Profissionais da Unidade
1. Diretor Técnico
a) A Direção Técnica deste estabelecimento/estrutura prestadora de serviços compete a
um técnico, nos termos da legislação em vigor;
b) O Diretor Técnico é nomeado pela Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira,
devendo ter formação na área da saúde ou na área psicossocial;
c) Ao Diretor Técnico cabe a responsabilidade de orientar a Unidade, sendo responsável
perante o Diretor de Serviços e a Direção pelo funcionamento geral da mesma;
d) Na sua ausência, o Diretor Técnico poderá ser substituído por um dos elementos do
quadro de pessoal designado pelo Diretor de Serviços e aprovado pela Direção;
e) O Diretor Técnico pode acumular o exercício de funções de direção técnica com a
prestação direta de serviços;
f) É da competência do Diretor Técnico:
f1) – Estabelecer o modelo de gestão técnica adequado ao bom funcionamento da

unidade;
f2) – Atribuir funções e responsabilidades a cada profissional na equipa multidisciplinar,

articulando com responsáveis da equipa e com o Diretor de Serviços;
f3) – Elaborar o Regulamento Interno;
f4) – Planear, coordenar e monitorizar as atividades desenvolvidas, em conjunto com a

restante equipa multidisciplinar e sob orientação do Diretor de Serviços;
f5) – Preparar e conferir documentação de apoio à atividade da instituição, em conjunto

com a restante equipa multidisciplinar e sob orientação do Diretor de Serviços;
f6) – Gerir os procedimentos de admissão e mobilidade em articulação com o Enfermeiro

Chefe;
f7) – Promover o trabalho interdisciplinar;
f8) – Promover reuniões técnicas com o pessoal;
f9) – Promover reuniões com os residentes e familiares;
f10) – Assegurar as condições para a supervisão da equipa;
f11) – Promover a formação inicial e contínua dos profissionais da equipa, e facultar o

acesso de todos os profissionais à frequência de ações de formação, bem como
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desenvolver um programa de integração dos profissionais em início de funções na
unidade;
f12) – Articular com o Enfermeiro Chefe e Diretor de Serviços, propondo à Direção a

admissão ou demissão de profissionais de saúde ou outros funcionários, bem como o
exercício do poder disciplinar, nos termos da legislação aplicável e sempre que o bom
funcionamento do serviço o exija;
f13) – Elaborar os horários de trabalho e os planos de férias do pessoal, dentro dos

limites genericamente estabelecidos pela Direção da instituição, no que respeita à
articulação com outros serviços do Centro Social da Paróquia de Polvoreira;
f14) – Promover a melhoria contínua dos cuidados e serviços prestados, coordenando o

planeamento e a avaliação de processos, resultados e satisfação quanto à atividade da
unidade;
f15) – Colaborar com o Enfermeiro Chefe e Diretor de Serviços na definição de critérios

justos e objetivos de avaliação do desempenho dos colaboradores;
f16) – Implementar, coordenar e dar parecer na Avaliação de Desempenho de todos os

colaboradores da Unidade;
f17) – Estabelecer uma estreita e permanente articulação entre a UCCI – S. Pedro e a

Equipa Coordenadora Local (ECL) e Regional (ECR) da Rede;
f18) – Garantir o registo da informação referente ao utente no processo individual e no

âmbito da plataforma da RNCCI;
f19) – Assegurar que todos os colaboradores se encontram devidamente identificados;
f20) – Receber, registar e analisar sugestões e reclamações dos utentes/familiares e dar-

lhes o devido encaminhamento;
f21) – Assegurar a regularidade da cobrança das receitas e do pagamento de despesas

da UCCI – S. Pedro;
f22) – Colaborar nos registos necessários para a faturação mensal a enviar aos diferentes

organismos oficiais;
f23) – Demais funções correlatas ao cargo.

2. Diretor Clínico
O Diretor Clínico é nomeado pela Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira, sendo de
sua competência:

Página 12 de 53

a) Coordenar toda a assistência prestada aos utentes e assegurar o funcionamento dos
serviços de saúde da UCCI-S. Pedro;
b) Dirigir a ação médica e garantir qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde;
c) Resolver os conflitos de natureza técnica e as dúvidas sobre deontologia médica que lhe
sejam presentes;
d) Promover os princípios da qualidade técnica, da eficácia, da eficiência e da ética;
e) Fomentar a ligação, articulação e colaboração entre a ação médica e a ação de outros
profissionais de saúde, de forma a maximizar os resultados, atendendo aos recursos
disponíveis;
f) Compatibilizar, do ponto de vista técnico e em articulação com a equipa multidisciplinar,
os Planos Individuais de Intervenção apresentados pelos diferentes profissionais envolvidos
na prestação dos serviços e no seguimento das avaliações periódicas;
g) Detetar eventuais não conformidades no cumprimento dos Planos Individuais de
Cuidados e de todo o processo clínico, propondo, em tempo útil, a implementação de
medidas preventivas e corretivas adequadas;
h) Garantir a organização do processo clínico individual do utente, o registo de toda a
informação referente ao utente no processo clínico individual e a sua disponibilização no
âmbito do Acordo de Cooperação;
i) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
j) O Diretor Clínico responde perante o Diretor Técnico da UCCI – S. Pedro, perante o Diretor
de Serviços e a Direção do CSPP, pela qualidade dos serviços de saúde prestados e pela
utilização dos recursos disponibilizados.

3. Enfermeiro Chefe
a) O Enfermeiro Chefe é nomeado pela Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira,
recaindo a escolha preferencialmente em Enfermeiros de reconhecido mérito;
b) Compete, em geral, ao Enfermeiro Chefe orientar e coordenar tecnicamente a atividade
dos profissionais de Enfermagem e Auxiliares de Ação Médica da UCCI, velando pela
qualidade técnica dos cuidados prestados;
c) Proceder a uma avaliação justa e idónea do desempenho do pessoal;
d) Assegurar a implementação do plano assistencial definido pela equipa multidisciplinar
para cada um dos utentes;
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e) Propor ao Diretor Técnico a mobilidade do pessoal de enfermagem e auxiliar,
considerando o interesse institucional;
f) Garantir a efetivação do registo de todos os cuidados prestados ao utente e outra
informação relevante;
g) Acompanhar e avaliar sistematicamente o exercício da atividade de enfermagem, zelando
pela observância dos princípios da qualidade técnica, da eficácia e da ética;
h) Participar na escolha de material e equipamento para prestação de cuidados na UCCI – S.
Pedro;
i) Responsabilizar-se pelas escalas, horários e ausências planeadas, assim como pelo seu
cumprimento, submetendo-as previamente para aprovação do Diretor Técnico;
j) Constituir-se o primeiro contacto nas situações de resolução ou participação de
ocorrências na Unidade;
k) Participar e integrar na equipa multidisciplinar, contribuindo para os programas
individuais de intervenção;
l) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
m) Incentivar a adoção de medidas que garantam a segurança dos doentes, trabalhadores e
público em geral e estimular atitudes e comportamentos do pessoal que contribuam para a
minimização do risco clínico e não clínico;
n) Zelar ativamente pelo controlo da infeção e pela correta gestão de resíduos hospitalares
no âmbito de uma política geral de qualidade e de gestão de risco;
o) Demais funções correlatas ao cargo.
p) O Enfermeiro Chefe responde perante o Diretor Técnico, Diretor de Serviços e Direção do
CSPP, pela qualidade dos serviços de saúde prestados e pela utilização dos recursos
disponibilizados.

4. Médico
Compete ao Médico:
a) Organizar e manter atualizado o processo clínico de cada utente, nomeadamente a tabela
terapêutica;
b) Acompanhar, com regularidade, todos os utentes da UCCI – S. Pedro, desde a sua entrada
até ao momento da sua alta;
c) Informar os familiares dos utentes sobre a evolução do estado destes;
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d) Articular com médicos de outras especialidades, fornecendo a informação necessária a
uma prestação de cuidados efetiva;
e) Requisitar meios complementares de diagnóstico;
f) Efetuar exames médicos;
g) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
h) Demais funções correlatas ao cargo.

5. Fisiatra
Compete ao Fisiatra:
a) Realizar atividade assistencial de diagnóstico, prescrição e tratamento;
b) Efetuar avaliação da capacidade funcional dos utentes;
c) Organizar e manter atualizado o processo clínico de cada utente;
d) Participar e integrar na equipa multidisciplinar, contribuindo para os programas
individuais de intervenção;
e) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
f) Demais funções correlatas ao cargo.
6. Enfermeiro
Compete ao Enfermeiro:
a) Prestar cuidados de enfermagem aos utentes;
b) Preparar atempadamente a medicação dos utentes;
c) Colaborar com os outros profissionais e técnicos de saúde no exercício da sua função;
d) Administrar os medicamentos/tratamentos prescritos;
e) Providenciar avaliação/vigilância médica sempre que necessário;
f) Colaborar com os restantes profissionais na elaboração do Plano Individual de Intervenção;
g) Contribuir para a existência de informação – registos de enfermagem – que traduzam as
práticas dos enfermeiros e os resultados de saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem.
h) Colaborar no apoio e no suporte emocional às famílias ou prestadores informais de
cuidados, capacitando-os para a integração do utente no seio da família;
i) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
j) Demais funções correlatas ao cargo.
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7. Fisioterapeuta
Compete ao Fisioterapeuta:
a) Tratar e/ou prevenir perturbações do funcionamento músculo-esquelético,cardiovascular,
respiratório e neurológico;
b) Avaliar, planear e executar programas específicos de intervenção, utilizando, entre outros
meios, o exercício físico, técnicas específicas de reeducação da postura e do movimento,
terapias manipulativas, eletroterapia, ultrassons e outras técnicas de inibição e facilitação
neuromuscular;
c)Organizar

e

executar

tratamentos

ajustados

à

recuperação,

manutenção

e

desenvolvimento das capacidades físicas dos utentes, bem como a prevenção da
incapacidade;
d) Colaborar no diagnóstico, avaliando os sintomas e as capacidades dos utentes;
e) Desenvolver ações e colaborar em programas no âmbito da promoção e educação para a
saúde, ensinando aos utentes os exercícios para prosseguimento pelo próprio do treino
funcional adequado para as atividades de vida diária;
f) Colaborar com os restantes profissionais na elaboração do Plano Individual de Intervenção;
g) Elaborar relatórios das observações efetuadas e evolução do utente;
h) Exercer a função de técnico de referência;
i) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
j) Demais funções correlatas ao cargo.

8. Psicólogo Clínico
Compete ao Psicólogo Clínico:
a) Integrar a equipa multidisciplinar;
b) Prestar apoio psicológico e aconselhamento técnico aos utentes e seus familiares;
c) Ser promotor da qualidade e humanização dos cuidados e serviços prestados;
d) Articular com o Técnico de Serviço Social o apoio psicossocial a prestar aos utentes;
e) Colaborar com os restantes profissionais na elaboração do Plano Individual de
Intervenção;
f) Promover a implementação e desenvolvimento de programas de intervenção
diferenciados;
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g) Promover a formação dos colaboradores da UCCI – S. Pedro, familiares/cuidadores e
voluntários, conforme aplicável;
h) Promover a manutenção e/ou restabelecimento das relações interpessoais do utente com
a família e a rede de socialização;
i) Fazer avaliação das atividades dos vários grupos e dos resultados obtidos ao nível da
reabilitação;
j) Exercer a função de técnico de referência;
K) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
k) Demais funções correlatas ao cargo.

9. Terapeuta da Fala
Compete ao Terapeuta da Fala:
a) Avaliar e estabelecer um Plano de Intervenção para tratar problemas referentes à
comunicação humana e perturbações associadas;
b) Desenvolver atividades no âmbito da prevenção, avaliação e tratamento das perturbações
da comunicação humana, englobando não só todas as funções associadas à compreensão e
expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação nãoverbal;
c)Estabelecer

a

avaliação,

diagnóstico,

tratamento

e

estudo

científico

da

comunicação humana e perturbações relacionadas com o nível da fala e da linguagem
bem como alterações relacionadas com as funções auditiva, visual, cognitiva, oro-muscular,
respiração, deglutição e voz;
d) Articular com a restante equipa multidisciplinar e colaborar na elaboração do Plano
Individual de Intervenção;
e) Elaborar relatórios das observações efetuadas e evolução do utente;
f) Exercer a função de técnico de referência;
g) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
h) Demais funções correlatas ao cargo.

10. Assistente Social
Compete ao Técnico de Serviço Social:
a) Realizar entrevista social à família do utente;
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b) Identificar e analisar os problemas e as necessidades de apoio social dos utentes,
elaborando o respetivo diagnóstico social;
c) Colaborar no acolhimento de novos doentes e fazer o seu acompanhamento, promovendo
a sua melhor integração;
d) Articular com a restante equipa multidisciplinar o apoio psicossocial a prestar ao utente e
à família, mediante a prévia elaboração de planos de intervenção social;
e) Proceder juntamente com os restantes profissionais à elaboração do Plano Individual de
Intervenção tendente à prestação de cuidados;
f) Assegurar e promover a colaboração com o serviço social de outras Instituições ou
Entidades;
g) Analisar, selecionar, elaborar e registar informação no âmbito da sua intervenção
profissional;
h) Ser promotor da qualidade e humanização dos cuidados e serviços prestados;
i) Ajudar os utentes a resolver adequadamente os problemas de adaptação e readaptação
social, fomentando uma decisão responsável;
j)Estudar os recursos existentes na comunidade e formas de comunicação com a família;
k) Envolver-se na dinâmica interna da Unidade e do CSPP;
l) Desenvolver ações e colaborar em programas no âmbito da promoção e educação para a
saúde;
m) Garantir o registo atualizado de toda a informação social no aplicativo informático;
n) Exercer a função de técnico de referência;
o) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
p) Demais funções correlatas ao cargo.
11. Animador Sociocultural
Compete ao Animador Sociocultural:
a) Elaborar o plano de atividades socioculturais e, de acordo com as necessidades dos utentes
e submetê-lo à aprovação;
b) Proceder juntamente com os restantes profissionais à elaboração do Plano Individual de
Intervenção;
c) Organizar e estruturar as atividades sociais, culturais e recreativas;
d) Manter os registos atualizados que evidenciem a realização e o acompanhamento das
atividades;
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e) Exercer a função de técnico de referência;
f) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
g) Demais funções correlatas ao cargo

12. Terapeuta Ocupacional
Compete ao Terapeuta Ocupacional:
a) Avaliar, tratar e habilitar os utentes com disfunção física, mental, de desenvolvimento,
social ou outras, utilizando técnicas terapêuticas integradas em atividades selecionadas
consoante o objetivo pretendido;
b) Avaliar aptidões, recursos, interesses e necessidades dos utentes, para elaborar
programas de reabilitação;
c) Proceder juntamente com os restantes profissionais à elaboração do Plano Individual de
Intervenção;
d) Prevenir da incapacidade através de estratégias adequadas, com vista a proporcionar ao
utente o máximo de desempenho e autonomia nas suas funções pessoais, sociais e
profissionais, em ordem a contribuir para uma melhoria da qualidade de vida;
e) Conceber planos interventivos para promoção de funções que não podem ser
recuperadas, utilizando ajudas técnicas e/ ou tecnologias de apoio;
f) Desenvolver atividades orientadas para recuperar e/ou melhorar a capacidade funcional
do utente a nível sensoriomotor, cognitivo e psicossocial, de forma a obter um maior grau de
independência;
g) Desenvolver e organizar atividades recreativas, manuais e criativas que promovam e
mantenham capacidades funcionais e momentos lúdicos e de lazer;
h) Elaborar relatórios de avaliação das intervenções efetuadas e da evolução dos utentes;
i) Habilitar para a ocupação de forma a promover a saúde e bem-estar, possibilitando ao
utente o desempenho de atividades que para si são significativas;
j) Exercer a função de técnico de referência;
k) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
l) Demais funções correlatas ao cargo.
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13. Nutricionista
Compete ao Nutricionista:
a) Prestar assistência aos utentes que apresentem problemas associados e que exijam
cuidados;
b) Realizar a avaliação nutricional dos pacientes, prescrição dietética e demais orientações
alimentares;
c) Colaborar com a equipa multidisciplinar, orientando a preparação, distribuição e
administração de dietas;
d) Exercer a função de técnico de referência;
e) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
f) Demais funções correlatas ao cargo.

14. Assistente Administrativo
Compete ao Assistente Administrativo:
a) Executar serviços de telefonista;
b) Rececionar e registar a correspondência, encaminhando-a para os respetivos
destinatários;
c) Efetuar o processamento de memorandos, cartas/ofícios, relatórios, notas informativas e
outros documentos;
d) Arquivar, preparar e conferir a documentação de apoio da UCCI – S. Pedro;
e) Registar e atualizar manualmente ou utilizando aplicações informáticas específicas da área
administrativa, dados necessários à gestão da Unidade;
f) Executar serviços de reprografia;
g) Executar serviços de atendimento ao público, prestando informações e encaminhamentos
diversos;
h) Classificar e organizar expedientes recebidos, bem como qualquer documentação anexa,
de acordo com classificação predeterminada;
i) Realizar controlo da movimentação de processos e papeis;
j) Organizar e arquivar decretos, publicações e outros, de acordo com determinações
superiores;
k) Providenciar a expedição de documentos diversos;
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l) Executar a entregas de documentos diversos;
m) Conferir materiais e suprimento em geral com as faturas ou notas de entrega e identifica
o material;
n) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
n) Demais funções correlatas ao cargo.

15. Auxiliar de Ação Médica
Compete ao Auxiliar de Ação Médica:
a) Colaborar, sob orientação do pessoal de enfermagem, na prestação de cuidados de higiene
e conforto aos utentes;
b) Proceder ao acompanhamento e transporte de utentes em camas, macas, cadeira de rodas
ou a pé dentro e fora da Unidade;
c) Auxiliar nas tarefas de alimentação, nomeadamente na preparação de refeições ligeiras e
distribuição de dietas, do regime geral e terapêuticas;
d) Preparar todo o material para desinfeção;
e) Velar pela manutenção do material utilizado nos cuidados prestados aos doentes;
f) Proceder ao trato, receção, arrumação e distribuição de roupas lavadas e à recolha de
roupas sujas e suas entregas;
g) Auxiliar na limpeza dos diversos materiais, áreas e respetivos acessos, tendo em conta as
normas de higiene e segurança;
h) Colaborar com os respetivos serviços na realização dos trâmites administrativos
relacionados com as suas atividades;
i) Efetuar o transporte de cadáveres;
j) Assegurar a manutenção das condições de higiene nos respetivos locais de trabalho;
k) Proceder à carga, descarga e arrumação dos medicamentos, materiais e equipamentos;
l) Articular com o Enfermeiro Chefe a expedição de equipamentos, materiais e quaisquer
outros bens da UCCI – S. Pedro;
m) Elaborar o plano e relatório anuais, referentes à atividade que desenvolve;
n) Demais funções correlatas ao cargo.
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16. Auxiliar de Serviços Gerais
Compete ao Auxiliar de Serviços Gerais:
a)Assegurar tarefas de limpeza dos locais de trabalho;
b) Assegurar o transporte de alimentos e outros artigos;
c) Servir refeições;
d) Ser responsável pela limpeza, higienização e organização em geral;
e) Lavar objetos de copa e cozinha;
f) Proceder à recolha do lixo, recolhendo-o em vasilhames próprios para o efeito;
g) Executar a limpeza e desinfeção dos diversos materiais, áreas e respetivos acessos, tendo
em conta as normas de higiene e segurança;
h) Transportar objetos, volumes, equipamentos e outros, de acordo com as necessidades;
i) Conservar equipamentos, utensílios e outros utilizados no desenvolvimento das suas
atividades, mantendo-os sempre limpos e em condições de operação imediata;
j) Identificar e registar qualquer anomalia com máquinas, equipamentos, objetos, utensílios,
instalações e outros, solicitando reparos quando for o caso;
k) Elaborar o plano e relatórios anuais, referentes à atividade que desenvolve;
l) Demais funções correlatas ao cargo.

Artigo 13º
Equipa Multidisciplinar
A Equipa Multidisciplinar reúne uma vez por semana, para proceder à:
1. Avaliação e reavaliação dos Planos Individuais de Intervenção (PII) de cada utente de acordo
com a periodicidade estabelecida pela RNCCI;
2. Avaliação da situação médica e psicossocial de cada utente aquando da sua entrada na UCCIS. Pedro, periodicamente e sempre que a equipa encontre justificação, de forma a definir e
redefinir os Planos de Cuidados de cada técnico/equipa técnica;
3. Avaliação da situação médica e psicossocial de cada utente de forma a definir altas,
transferências, prorrogações e procedimentos necessários que conduzam à concretização eficaz
de cada uma destas situações, quer para a comodidade do utente quer para a gestão da UCCI –
S. Pedro.
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Artigo 14º
Política de Formação
1. Dando cumprimento às orientações da Política de Formação Global do CSPP e do que está
preconizado no âmbito da Rede, a UCCI – S. Pedro apoia e incentiva a formação contínua ou em
exercício de todos os colaboradores, como forma de desenvolvimento pessoal e profissional,
através da valorização das suas competências técnicas, humanas, sociais e espirituais.
2. Para o efeito no disposto no número anterior, o Diretor Técnico da UCCI – S. Pedro,
articulando com os responsáveis da equipa multidisciplinar e Diretor de Serviços:
a) Elabora anualmente para aprovação da Direção do CSPP um plano de formação para os
diferentes grupos profissionais da Unidade, com base no levantamento de necessidades,
privilegiando as ações que visem a participação conjunta da equipa multidisciplinar;
b) Divulga ações de formação e outras oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento
de competências, quer dentro da UCCI ou CSPP, quer noutras instituições ou entidades;
c) Veicula informação sobre assuntos técnico-científicos de interesse no âmbito da saúde e
particularmente na área dos cuidados continuados integrados;
d) Promove a realização de eventos técnico-científicos, envolvendo os profissionais da UCCI
– S. Pedro, tendo em vista a atualização e a partilha de conhecimentos;
e) Realiza sessões formativas para o enquadramento da atividade voluntária, na perspetiva
de colaboração gratuita e adequada de pessoas que disponibilizam o seu tempo para ajudar
os utentes e familiares.
Artigo 15º
Receitas da UCCI- S. Pedro
São receitas da UCCI – S. Pedro as que resultarem do desenvolvimento da sua atividade, nos
termos da legislação em vigor e dos acordos e tabelas aprovados, nomeadamente:
a) As verbas correspondentes ao pagamento dos cuidados continuados prestados a utentes
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao abrigo do Acordo de Cooperação com a ARS Norte,
celebrado a 16 de Setembro de 2016;
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b) As verbas correspondentes ao pagamento dos cuidados continuados prestados a
beneficiários de subsistemas ao abrigo do Acordo de Cooperação com a ARS Norte e a
Segurança Social;
c) Quaisquer outros rendimentos que resultem da sua atividade ou da utilização de bens
que lhe estão adstritos;
d) As verbas correspondentes ao pagamento dos cuidados continuados prestados a utentes
abrangidos pelas vagas particulares;
e) As doações e legados feitos ao CSPP com indicação específica de aplicação na UCCI – S.
Pedro;
f) Outras receitas previstas nos Estatutos ou Plano e Orçamento do CSPP.

CAPÍTULO III
Condições de Funcionamento da UCCI – S. Pedro
Secção I
Admissão e Mobilidade dos Utentes
Artigo 16º
Referenciação de Utentes
O acesso, ingresso e mobilidade dos utentes da UCCI – S. Pedro faz-se de acordo com o previsto
na legislação aplicável.
Artigo 17º
Critérios de Admissão
1. São admitidos na UCCI – S. Pedro os utentes referenciados pela ECL (Equipa Coordenadora
Local) que preencham os requisitos previstos na legislação aplicável, e nas orientações
emanadas pela Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
2. De acordo com o preconizado no número anterior, são admitidos na UCCI – S. Pedro os
utentes em que se verifique:
a) Dependência funcional transitória decorrente de processo de convalescença ou outro;
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b) Perda de autonomia potencialmente recuperável que requeiram cuidados de saúde que,
pela sua frequência, duração ou ausência de apoio social por parte dos cuidadores e /ou de
equipas de cuidados continuados integrados, não possam ser prestados no domicílio;
3. Considera-se critério de referenciação específico para admissão nesta Unidade, a situação de
dependência que, na sequência de uma doença aguda ou reagudização de doença crónica,
apresente alguma das seguintes condições:
a) Necessidade de cuidados de enfermagem permanentes;
b) Utente com necessidade de:
I) Reabilitação intensiva;
II) Medidas de suporte respiratório, como oxigenoterapia e aspiração de secreções e
ventilação não invasiva;
III) Prevenção ou tratamento de úlceras;
IV) Manutenção e tratamento de estomas.
c) Presença dos seguintes síndromes, potencialmente recuperável a médio prazo: depressão,
confusão, desnutrição, problemas de deglutição sensorial ou compromisso da eficiência e/ou
segurança da locomoção;
d) Indicação para programa de reabilitação com duração previsível superior a 30 dias e
inferior a 90 dias consecutivos;
e) Utentes com síndrome de imobilização.

Artigo 18º
Processo de Admissão dos Utentes
1. Verificados os requisitos referidos no artigo 17º, a ECL referencia o utente para a UCCI - S.
Pedro, com a antecedência necessária para permitir a sua admissão.
2. No processo de referenciação, a ECL envia à UCCI - S. Pedro toda a documentação
administrativa, clínica e social imprescindível à constituição do processo do utente e à
preparação do plano de intervenção pela equipa da Unidade.
3. Entre outra, deve ser fornecida a seguinte informação:
a) Entidade financeira responsável;
b) Número de beneficiário de subsistema, caso exista;
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c) Número de Documento de Identificação;
d) Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde;
e) Cópia do Boletim de Vacinas;
f) História Clínica e Social;
g) Medicação;
h) Cópia dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) realizados e
que sejam relevantes para a decisão clínica;
i) Concordância formal do utente ou Representante Legal quanto à admissão na UCCI S. Pedro e à assunção dos encargos decorrentes da prestação de cuidados cujo valor foi
previamente calculado pela Equipa de Coordenação Local (ECL) conforme o Termo de
Aceitação de Internamento (TAI).
4. Após análise de informação referida no número anterior, a UCCI- S. Pedro deve comunicar à
ECL o momento que considera mais adequado para a admissão do utente.
5. O Plano Individual de Intervenção requer intervenção multidisciplinar e é elaborado após a
admissão do utente, sendo revisto periodicamente.
6. A entrada do utente na UCCI - S. Pedro deve ocorrer de segunda a sexta-feira, entre as 09:00
e as 18:00, salvo em situações excecionais em que tenha sido dado conhecimento prévio à UCCI
– S. Pedro.
7. No momento da admissão na UCCI - S. Pedro será entregue ao utente e/ou familiar ou pessoa
significativa o Guia de Acolhimento do Utente.

Artigo 19º
Processo Individual dos Utentes
1. O processo individual do utente é único e é guardado na sala de enfermagem respeitando as
regras da confidencialidade, contendo os seguintes elementos:
a) Identificação do utente;
b) Registo/Data de admissão;
c) Diagnóstico médico principal e secundário;
d) Plano Individual de Intervenção, com a identificação do “Gestor de Caso”
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e) Registo de avaliação mensal e eventual aferição e reformulação do Plano Individual
de Intervenção;
f) Identificação dos familiares, Representante Legal ou do Cuidador Informal;
g) Cópia do Termo de Aceitação do programa de reabilitação e do Consentimento
Informado;
h) Cópia da “Nota de Alta” ou do respetivo planeamento e demais informações
respeitantes à mesma, designadamente, data provável, informações relevantes e
recursos mobilizados na comunidade;
i) Cópia da aceitação do termo de pagamento;
j) Exemplar do contrato de prestação de serviços, conforme modelo aprovado pelas
entidades competentes, quando aplicável.
2. O processo individual do utente deve ser permanentemente atualizado, sendo que, no que se
reporta ao registo de observações, prescrições, administração de terapêutica e prestação de
cuidados, deve ser anotada a data e a hora em que foram realizados, bem como a identificação
do profissional que os prestou.
3. O processo individual do utente pode estar em suporte papel ou em suporte digital, devendo,
em qualquer dos casos, ser garantido o direito à privacidade do utente e a confidencialidade dos
dados e informação.
4. A UCCI - S. Pedro assegura o arquivo do processo individual do utente nos termos da legislação
aplicável.
5. O processo pode ser consultado pelo utente e/ou familiares/representante legal nos termos
da legislação aplicável.

Artigo 20º
Plano Individual de Intervenção
1. É obrigatória a elaboração do PII, que deve estabelecer o conjunto de objetivos a atingir face
às necessidades identificadas e das intervenções daí decorrentes, visando a recuperação global
ou a reabilitação, tanto nos aspetos físicos como sociais/psíquicos.
2. O PII deve ter como objetivo último a reintegração dos utentes.
3. O PII inclui a seguinte informação:
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a) Identificação do utente;
b) Identificação do familiar ou representante legal/cuidador informal;
c) Diagnóstico da situação social e psíquica;
d) Objetivos da intervenção e respetivos indicadores de avaliação;
e) Atividades a desenvolver;
f) Identificação dos responsáveis pela elaboração, implementação, monitorização,
avaliação e revisão;
g) Datas de avaliação e revisão.
4. O PII é elaborado pela equipa técnica, de acordo com as características de cada utente, tendo
em consideração as orientações da ECL ou da instituição de saúde que o acompanha,
designadamente o terapeuta de referência, e deve ser elaborado com a participação do utente
e seus familiares/cuidadores.
Artigo 21º
Contrato de Prestação de Serviços
1. Em conformidade com a legislação em vigor, será elaborado contrato de prestação de serviços
entre a UCCI - S. Pedro e o utente e/ou representante legal, do qual conste, designadamente:
a) Direitos e Obrigações;
b) Cuidados e serviços contratualizados;
c) Valor a pagar;
d) Período de vigência;
e) Condições de suspensão, cessação e rescisão.
2. Do contrato é entregue um exemplar ao utente e/ou representante legal e arquivado outro
no processo individual.
3. Qualquer alteração ao contrato é efetuada por mútuo consentimento e assinada pelos
outorgantes.
Artigo 22º
Comparticipações/Encargos
1. Os encargos decorrentes da prestação de cuidados de cuidados continuados integrados são
da responsabilidade do Ministério da Saúde, suportando o utente, mediante a comparticipação
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da segurança social a que houver lugar, os encargos decorrentes da prestação dos cuidados de
apoio social;

2. No âmbito do contrato de prestação de serviços, está previsto o pagamento imediato de uma
caução, com o objetivo de assegurar o respetivo pagamento do internamento do utente, no
valor da comparticipação mensal fixa igual a um mês de internamento ou, em caso de provada
impossibilidade, de, pelo menos, quinze dias de internamento.

3. No caso de falecimento do utente, o valor imputado a esse mês reverterá a favor da UCCI - S.
Pedro, no valor percentual que lhe estiver destinado, sendo o restante restituído à pessoa
responsável pelo mesmo, após pagamento de débitos existentes na Unidade;

Artigo 23º
Mobilidade e Alta
1. Quando atingidos os objetivos terapêuticos, ou considerada adequada uma mudança de
tipologia de apoio dentro da RNCCI, a UCCI- S. Pedro deverá enviar uma proposta fundamentada
à ECL, para apreciação e autorização da mobilidade ou alta do utente.
2. O planeamento da alta deve ser iniciado logo após a admissão do utente, por forma a permitir
a articulação atempada com outras entidades, a elaboração e transmissão de informação clínica
e social e a continuidade da prestação de cuidados.
3. No momento da alta/saída, a UCCI- S. Pedro deve:
a) Disponibilizar ao utente ou seu representante legal, assim como à ECL, relatório
circunstanciado dos cuidados que lhe foram prestados, denominado “Nota de Alta”;
b) Enviar ao médico de família e/ou médico assistente do utente informação da sua
situação clínica, com cópia da “Nota de Alta”;
c) Arquivar cópia da Nota da Alta no processo do utente;
d) A UCCI - S. Pedro, em articulação com a ECL e a família do utente, deve diligenciar no
sentido de a saída se verificar até às 13h00.
4. Durante o internamento, e sempre que, por agudização do estado de saúde do utente, exista
necessidade de introdução de procedimentos médicos não previstos no acordo entre a UCCI- S.
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Pedro e a ARS Norte, o utente deverá ser encaminhado para o Serviço de Urgência de
proximidade à Unidade (Hospital do Alto Ave, EPE-Guimarães), salvo melhor entendimento das
entidades competentes.
5. No caso de alta por óbito, deverá ser certificado o óbito pelo médico da Unidade. A
comunicação do óbito será feita aos familiares ou seus representantes, entre as 08h00 e as
22h00, ou a qualquer hora mediante acordo com o representante aquando da entrada na UCCI
– S. Pedro.

Artigo 24º
Situação de Reserva de Vaga

1. Durante o internamento na UCCI- S. Pedro, em situação de agudização de doença, com ou
sem internamento hospitalar, e em período superior a vinte e quatro horas, não será viabilizada
qualquer reserva de vaga na Unidade, com exceção das condições constantes nos números
ulteriores:
a) No caso de se verificar uma evidente previsão de que a taxa de ocupação mensal possa
vir a ser a ser igual ou superior a 85%, a UCCI S. Pedro deverá avaliar a possibilidade de
reserva de vaga, mediante o pagamento das correspondentes diárias;
b) No caso da UCCI - S. Pedro apresentar uma previsão de taxa de ocupação inferior a 85%,
pode o Diretor Técnico, mediante a articulação com a Diretora de Serviços e autorização da
Direção do CSPP, e por motivos de solidariedade ativa e humanização, vir a autorizar
pontualmente a referida reserva.

2. As exceções referidas nos pontos 1 a) e 1 b) são analisadas caso a caso pela Direção do CSPP
e a sua decisão será comunicada pelo Diretor Técnico da UCCI – S. Pedro à ECL.

Artigo 25º
Horário de Funcionamento e das Refeições da UCCI-S. Pedro
1. A UCCI - S. Pedro funciona de modo contínuo e ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
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2. O atendimento ao público da Unidade funciona de segunda a sexta entre as 10h00 e as 18h30,
com intervalo para almoço entre as 12h00 e as 13h00.
3. Sem prejuízo da flexibilidade inerente à situação particular de cada utente, as refeições são
servidas nos seguintes horários:
a) Pequeno-almoço entre as 07:45h e as 08:30h;
b) Almoço entre as 12:00h e as 13:00h
c) Lanche entre as 15:30h e as 16:00h
d) Jantar entre as 18:30h e as 19:30h
e) Ceia entre as 22:00h e as 22:30h
4. Os utentes deverão, sempre que possível, tomar as suas refeições na sala para o efeito
(refeitório), no lugar atribuído pela equipa técnica.
5. Salvo motivo de força maior, o horário das refeições é mantido de acordo com o que for
estipulado pela Direção.
6. Não é permitida a introdução de quaisquer alimentos na UCCI - S. Pedro, salvo autorização
expressa da equipa de Enfermagem.

Secção II
Direitos e Deveres dos Utentes, dos seus Cuidadores Informais e Representantes Legais
Artigo 26º
Direitos dos Utentes
O utente internado na UCCI - S. Pedro tem direito:
a) Ao reconhecimento da sua identidade pessoal;
b) A ser tratado no respeito pela dignidade humana, independentemente das suas
convicções culturais, religiosas e filosóficas;
c) A receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito dos cuidados
prestados pela UCCI - S. Pedro;
d) A que os cuidados de saúde sejam prestados com observância e em estrito
cumprimentos dos parâmetros de qualidade e segurança legalmente previstos e
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clinicamente aceitáveis, designadamente quanto a instalações, recursos técnicos e
humanos;
e) À prestação de informação verdadeira, completa, inteligível e transparente acerca de
todos os aspetos relacionados com a sua situação de saúde/psicossocial, acerca dos
serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados;
f) À confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificativos que lhe
digam respeito;
g) A ser envolvido na elaboração do seu plano individual de intervenção e a ver respeitadas,
sempre que possível, as suas preferências e expetativas;
h) Ao acesso aos dados registados no seu processo individual;
i) À sua liberdade individual e à manifestação da sua opinião;
j) À visita dos seus familiares e amigos;
k) A apresentar sugestões e reclamações, por si ou por quem o represente;
l) A uma alimentação adequada ao seu estado de saúde, incluindo dietas especiais em caso
de prescrição médica;
m) À participação, sempre que possível, dos familiares ou representante legal, no apoio ao
utente, desde que este apoio contribua para um maior bem-estar e equilíbrio psicoafectivo;
n) A assistência religiosa e espiritual, a seu pedido ou em caso de incapacidade para o fazer,
do seu representante legal, independentemente do seu credo ou opção espiritual;
o) À imagem e à reserva da vida privada, sendo vedada a utilização e a recolha da sua
imagem, por quaisquer meios, não participando em quaisquer atos públicos contra a sua
vontade ou sem autorização do seu representante legal sendo caso disso;
p) A receber, no ato da admissão, um exemplar do Guia de Acolhimento e à explicação do
conteúdo do mesmo;
q) A conhecer o plano de atividades diárias da UCCI- S. Pedro, que deve estar fixado em
local visível.
Artigo 27º
Deveres dos Utentes
O utente internado na UCCI – S. Pedro tem como dever:
a) Tratar com respeito e dignidade os companheiros, colaboradores e dirigentes da
Unidade, respeitando e ajudando os outros, mantendo um bom relacionamento com todos;
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b) Colaborar em tudo quanto, dentro das possibilidades físicas e mentais, possa contribuir
para a melhoria da vida na Unidade;
c) Zelar pelo seu estado de saúde;
d) Colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que lhe são
recomendadas e por si livremente aceites;
e) Não adquirir, aceitar ou trazer para a Unidade qualquer espécie de alimentos ou bebidas,
sem conhecimento e admissão da Equipa Técnica;
f) Cumprir todas as disposições legais do presente Regulamento que lhe digam respeito;
g) Utilizar com zelo e diligência devida os equipamentos da UCCI – S. Pedro;
h) Zelar pelo asseio e conservação dos espaços que utiliza e apresentar-se limpo e
arranjado;
i) Respeitar as regras de silêncio e não perturbar por qualquer modo o sossego e a
tranquilidade dos demais utentes internados;
j) Respeitar as regras de funcionamento da UCCI- S. Pedro, nomeadamente no que respeita
à proibição de fumar e consumo de drogas e bebidas alcoólicas;
k) Utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar ativamente na redução
de gastos desnecessários;
l) Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos, sempre que estes
sofram danos resultantes de comportamento doloso ou gravemente negligente;
m) Suportar os encargos decorrentes de apoio social, cujo valor foi comunicado pela Equipa
Coordenadora Local (ECL) antes da sua admissão na UCCI- S. Pedro, até ao dia oito do mês
àquele a que disser respeito.
n) Assumir o pagamento de outras despesas não previstas e por si assumidas.
o) Liquidar todos os débitos antes da saída da UCCI- S. Pedro.
Artigo 28º
Direitos dos Familiares/Cuidadores Informais e Representantes Legais
O familiar/cuidador informal/representante legal do utente internado na UCCI- S. Pedro tem
direito:
a) A ser envolvido no processo de acolhimento do utente;
b) A participar na elaboração do plano individual de intervenção, nomeadamente no que
respeita ao acesso à informação, sobre os seus direitos e evolução da respetiva situação;
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c) A UCCI- S. Pedro promove o envolvimento e participação da família e dos cuidadores
informais, permitindo o acompanhamento do utente durante o horário estabelecido, ou
em atividades, desde que não seja posta em causa a privacidade e o descanso dos outros
utentes;
d) A consultar o Regulamento Interno da UCCI- S. Pedro;
e) A ver respeitada as suas decisões quanto aos procedimentos a adotar quando o
utente não reunir condições para o fazer comprovadamente e quando forem do
interesse do utente, mediante avaliação da equipa multidisciplinar;
f) A obter por parte da UCCI- S. Pedro justificação, por escrito, e sempre que for
solicitado, das razões da decisão de não realização de qualquer ato profissional
relacionado com a prestação de cuidados.

Artigo 29º
Deveres dos Familiares/Cuidadores Principais/Representantes Legais
O familiar/cuidador/a principal/representante legal do Utente internado na UCCI- S. Pedro tem
o dever:
a) De colaborar com todos os profissionais da Unidade e da Rede, no sentido da
promoção da autonomia e reabilitação do utente, sempre que tal seja possível e ainda
no que diz respeito à sua reintegração social;
b) De fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias para a
obtenção de um correto diagnóstico e adequado tratamento;
c) De colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que são dadas;
d) De honrar os compromissos assumidos pelo utente, sempre que este não o possa
fazer;
e) De cumprir criteriosamente o disposto no presente Regulamento.

Artigo 30º
Visitas a Utentes e Voluntariado
1. As visitas constituem uma parte relevante no processo de tratamento, sendo garantida a
entrada e saída de visitas, dentro do horário estipulado;

Página 34 de 53

2. O horário de visitas aos utentes da UCCI- S. Pedro estende-se, nos dias úteis, entre as 11:100h
e as 12:00h e as 14:00h e as 18:00h e aos sábados, domingos e feriados da 11:100h e as 12:00h
e as 14:00h e as 17:30h, tendo o limite de uma visita por utente de cada vez, devido à
implementação das medidas preventivas face à situação pandémica SARS CoV2, com o objetivo
de promover a participação da família e dos cuidadores informais nos processos de reabilitação
e recuperação dos utentes, tal como na preparação do seu regresso a casa;
3. Os horários de visita podem ser diferenciados sempre que se justifique, e desde que
aprovados pelo Diretor Técnico;
4. Poderão, por razões de conveniência e somente mediante autorização prévia expressa do
Diretor Técnico da UCCI- S. Pedro, ser autorizadas visitas fora do horário estipulado, nunca tal
pondo em causa o normal funcionamento da Unidade ou período de descanso dos outros
utentes;
5. Podem ser interditas visitas quando:
a) Por razões clínicas registadas no processo individual, for desaconselhada a presença
de terceiros junto do utente;
b) Por solicitação do utente ao Diretor Técnico, manifestando por escrito a intenção de
não receber visitas;
c) Se trate de pessoas que, pela sua conduta, não respeitem as regras do serviço ou
possam pôr em causa o normal funcionamento do mesmo ou o normal atendimento do
utente;
d) Exista determinação judicial nesse sentido;
e) Por razões justificadas e pontuais, por aprovação da Direção, em que seja afetado o
normal funcionamento dos serviços;
f) Em situações devidamente fundamentadas, nomeadamente quando esteja em causa
a salvaguarda do interesse do utente ou questões de saúde pública, a Direção pode dar
indicação para que as visitas sejam condicionadas.

6. As visitas devem:
a) Informar a receção sobre o utente a receber visita e deixar um cartão de identificação
com nome, com a exceção do cartão de cidadão;
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b) Respeitar os horários e regras de funcionamento da UCCI- S. Pedro;
c) Respeitar as orientações da equipa técnica da Unidade;
d) Circular fora das áreas reservadas aos profissionais de saúde;
e) Respeitar a privacidade de todos os utentes internados;
f) Evitar o ruído e a permanência nos corredores;
g) Abster-se de trazer bebidas ou alimentos sem informação e autorização da equipa de
Enfermagem;
h) Evitar o uso de telemóveis ou demais dispositivos eletrónicos;
i) Respeitar o património da Unidade, abstendo-se de atos suscetíveis de ocasionarem
consequências danosas;
j) Respeitar o bom estado de higiene e limpeza das instalações;
k) As pessoas com sintomas gripais, doenças respiratórias ou quaisquer outras doenças
infetocontagiosas, não devem visitar os utentes;
l) A entrada de menores de 16 anos apenas será permitida na companhia de adultos.
8. A atividade de voluntariado na UCCI – S. Pedro, precedida de formação específica e
subordinada aos princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da
complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência, está enquadrada
nas normas definidas pela Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira.
Artigo 31º
Hora de Silêncio
A hora de silêncio decorre entre as 22:30 horas e as 07:00 horas do dia seguinte.

Artigo 32º
Bebidas Alcoólicas, Drogas Ilícitas e Objetos Proibidos

Não é permitida na UCCI- S. Pedro a posse ou consumo de bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas
e medicamentos não prescritos no processo clínico, não sendo também autorizada posse de
objetos que constituam perigo para o próprio ou para terceiros.
Artigo 33º
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Tabaco
A UCCI é um espaço livre de fumo, pelo que apenas é permitido fumar no espaço exterior das
instalações e nos locais adequados e sinalizados para esse fim.
Artigo 34º
Presença de Indivíduos alheios à UCCI- S. Pedro
1. A presença de indivíduos que se dediquem a propaganda de bens e/ou serviços, e outros
alheios ao serviço, requer obrigatoriamente autorização prévia e marcada pelo Diretor Técnico
da Unidade.
2. Esta autorização estará sempre condicionada ao bom funcionamento dos serviços da UCCI- S.
Pedro.
Artigo 35º
Roupas, Objetos Pessoais e Valores
1. Constituem espólio dos utentes internados, os bens, valores e objetos pessoais de que estes
sejam portadores no momento da admissão e que fiquem à guarda da UCCI – S. Pedro,
nomeadamente:
a) Roupa, calçado e acessórios de vestuário;
b) Óculos e outras próteses.
2. Os utentes não devem trazer consigo quaisquer valores, joias ou grandes quantias de
dinheiro; caso o façam e não puderem geri-los por si mesmo, devem os mesmos ficar, com o seu
acordo, a cargo de familiar ou acompanhante ou, se o utente preferir, podem os mesmos ser
entregues à guarda da Unidade, que elaborará um inventário autenticado pelo
utente/familiar/cuidador;
3. Durante a estadia na UCCI – S. Pedro, a guarda de valores é da inteira e exclusiva
responsabilidade do utente, a não ser nos casos em que os mesmos sejam confiados à guarda
da Unidade, que se compromete a manter atualizado o registo de todos os movimentos de
valores e bens patrimoniais confiados voluntariamente à sua guarda pelo utente;
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4. A UCCI – S. Pedro declina qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas de objetos
de valores que não lhes sejam confiados para guarda no cofre de segurança;
5. Os espólios são entregues, mediante termo de recebimento:
a) Diretamente ao utente no momento da sua saída ou aos seus legais representantes;
b) Ao familiar, em caso de falecimento do utente, mediante apresentação de título legal
adequado, que lhe confira legitimidade para o efeito;
c) Em caso de falecimento do utente, os seus bens deverão ser levantados pelos seus
familiares ou legais representantes até um prazo máximo de 3 meses após o óbito. Após
o prazo estabelecido, todos os bens não reclamados serão automaticamente doados ao
Centro Social da Paróquia de Polvoreira.
Secção III
Instalações e Equipamentos
Artigo 36º
Instalações
1. As instalações da UCCI- S. Pedro cumprem as recomendações emanadas na legislação
aplicável, nomeadamente no que respeita aos requisitos de construção, funcionamento,
licenciamento, condições de acessibilidade, proteção contra risco de incêndio e evacuação em
situação de emergência.
2. A UCCI- S. Pedro constitui os serviços assistenciais e tem estrutura física própria composta
por:
a) Acesso/Receção/Atendimento
b) Área de convívio e sala de estar para visitas;
c) Salão polivalente/apoio espiritual;
d) Salas de atividades;
e) Áreas de apoio geral e aprovisionamento, nomeadamente, refeitório, copa,
lavandaria/rouparia, desinfeção, tratamento de sujos, zonas de arquivamento,
armazenagem e arrumos;
f) Gabinetes de atendimento;
g) Área de Internamento com zona de descompressão/convívio contígua;
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h) Gabinete médico;
i) Gabinete de Direção;
j) Serviços administrativos;
k) Gabinete de enfermagem/Sala de Tratamentos;
l) Ginásio/ Sala de Fisioterapia/ Sala de Terapia Ocupacional/ Sala de Eletroterapia;
m) Instalações de Pessoal/Vestiários;
n) Jardim e área envolvente;
o) Zonas reservadas aos utentes (quartos, WC).
3. Os quartos poderão ser individuais ou duplos;
4. Os quartos são determinados pelo Diretor Técnico, em articulação com a equipa
multidisciplinar, podendo o utente ser transferido para outro quarto, por motivo justificado, e
mediante autorização da Direção;
5. A UCCI – S. Pedro disponibiliza dispositivos de apoio ao movimento e de orientação temporal
e espacial com vista à promoção da autonomia;
6. O acesso à UCCI- S. Pedro está devidamente controlado e orienta-se por regras de proteção e
segurança previamente definidos pela Direção.
Artigo 37º
Equipamentos
1. A Direção da UCCI- S. Pedro garante os equipamentos necessários à prestação de cuidados
aos seus utentes com segurança e qualidade, designadamente gerador de emergência.
2. A UCCI – S. Pedro garante a cada utente mobiliário exclusivo para acomodação de vestuário
e objetos pessoais, respetivamente, armário e mesa-de-cabeceira.

Artigo 38º
Segurança de pessoas
1. A UCCI- S. Pedro tem um Plano de Segurança Interno implementado.
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2. Todo o pessoal e colaboradores da Unidade devem cumprir e fazer cumprir as regras de
segurança em vigor.
3. O pessoal de Enfermagem, sob orientação do Diretor Técnico, é responsável pela evacuação
dos utentes, devendo ser coadjuvados pela restante equipa de apoio e médico de serviço.
4. As saídas de emergência devem encontrar-se devidamente sinalizadas e desimpedidas.
Artigo 39º
Serviço de Transporte
O transporte de utentes para consultas, exames ou outros são realizados sempre em viatura
adaptada através do serviço de transporte de Bombeiros ou empresa equiparada. O custo
imputado pelo serviço de transporte e acompanhamento do mesmo são da inteira
responsabilidade do utente e/ou responsável. Exceção aplicada a transportes assumidos por
outras entidades, nomeadamente através da emissão de credenciais de transporte por parte da
Equipa Coordenadora Local ou de outras entidades agregadas ao Serviço Nacional de Saúde.

CAPÍTULO IV
Natureza das Vagas Privadas UCCI - S. Pedro

Artigo 40º
Vagas Privadas

1. Nas situações em que o Estado manifeste intenção de não acordar toda a capacidade
instalada, as instituições gestoras podem contratar a restante capacidade com terceiros, de
acordo com o disposto na Portaria n.º 80/2014 de 9 de Abril, que alterou o art.º 19 do
Regulamento no Programa Modelar, aprovado em anexo à Portaria n.º 376/2008 de 23 de Maio,
na redação dada pela Portaria 168/2013, de 30 de Abril.
2. A UCCI – S. Pedro possui 18 camas de caráter particular que não são abrangidas pelo Acordo
de Cooperação entre o Centro Social da Paróquia de Polvoreira, a Administração Regional da
Saúde do Norte e o Centro Distrital de Segurança Social de Braga. Estas vagas destinam-se à
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integração de utentes que careçam de cuidados integrados em regime de internamento,
provenientes de outras respostas sociais, de instituições de saúde/domicílio, ou para demais fins
que a Direção designe.
3. De acordo com o preconizado no número anterior, serão admitidos em camas particulares da
UCCI S. Pedro os utentes em que se verifique:
a) Situação de dependência parcial ou total, cujas condições clínicas e sociofamiliares não
permitam a permanência no domicílio;
b) Pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável;
c) Outras situações.
4. Para efeitos de candidatura, o interessado ou seu familiar/representante legal deverá dirigirse à UCCI – S. Pedro para preencher a manifestação de interesse na ficha de pré-inscrição para
as vagas particulares que constitui parte integrante do processo de candidatura, devendo fazer
prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:
Do Candidato:
1) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
2) Número de Identificação Fiscal;
3) Cartão de Beneficiário ou Pensionista;
4) Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de Subsistemas;
5) Boletim de Vacinas e Relatório Médico, comprovativo da situação clínica do utente
(situação clínica, terapêutica, existência ou não de Doença Infetocontagiosa, existência ou
não de Doença Psiquiátrica, existência ou não de Doença Neurológica);
6) Comprovativo dos rendimentos do utente (Declaração IRS, caso se aplique; comprovativo
do valor da pensão de velhice e/ou sobrevivência/complemento solidário do idoso; outros
rendimentos);
7) Comprovativo de despesas de medicação mensal do utente, em caso de doença crónica
ou de uso continuado (declaração da farmácia).

Do familiar/Representante Legal:
1) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
2) Número de Identificação Fiscal;
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3) Comprovativo dos rendimentos dos familiares/representantes legais em linha reta
(declaração IRS; recibos de vencimento).
4) Contacto telefónico e morada.

5. Apenas serão consideradas candidaturas válidas as inscrições que reúnam toda a
documentação solicitada e que cumpram os critérios de admissibilidade, para que seja possível
o prosseguimento da análise e avaliação da situação proponente;
6. A candidatura tem a validade máxima de 6 meses. Após esta data, o candidato, ou seu
representante legal, deverá contactar a Unidade, no sentido de manifestar o seu interesse na
manutenção da mesma. O incumprimento do disposto dita a anulação da sua Candidatura,
sendo a mesma retirada da lista de espera.
7. Se o Diretor Técnico, o Diretor de Serviços e a Direção assim o entenderem, pode ser solicitada
certidão de sentença judicial que determine a tutela/curatela.
8. Em casos excecionais, de admissão urgente, e com a aprovação da Direção, pode ser
dispensada a apresentação de candidatura e respetivos documentos probatórios, devendo,
todavia, ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos documentos em falta, num prazo
máximo de 3 dias úteis.

9. As candidaturas são submetidas a avaliação por parte do Diretor Técnico e sujeitas a admissão
mediante existência de vaga e aprovação da Direção.
10. Aquando da admissão, e em conformidade com a legislação em vigor, será elaborado
contrato de prestação de serviços com o utente e/ou seus familiares/representante legal.
11. No decurso do internamento na UCCI S. Pedro, consideram-se como objetivos gerais:
a) Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos utentes – alojamento, alimentação,
saúde, higiene e conforto;
b) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial do utente
internado;
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12. Os serviços de Psicologia Clínica, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia sistema
de alimentação entérica, oxigenoterapia, medicação, transporte da Unidade, transporte em
ambulância, material de saúde, entre outros devidamente especificados, são de natureza
opcional e/ou suplementar, e, deste modo, não são abrangidos pela comparticipação mensal da
UCCI S. Pedro, conforme previsto na alínea 19.
13. A comparticipação mensal é de valor fixo e determinada pela Direção.
14. O pagamento da mensalidade deve ser liquidado no máximo até ao dia 10 de cada mês, nos
serviços administrativos da Unidade, podendo ser efetuado em numerário ou transferência
bancária a favor do Centro Social da Paróquia de Polvoreira, sendo a primeira mensalidade paga
no ato da admissão. Caso o termo (dia 10) coincida com sábado, domingo ou feriado, o
pagamento deverá ser realizado no dia útil imediatamente anterior, sob pena de agravamento.
1. O atraso no pagamento na mensalidade está sujeito à aplicação de uma coima nos
seguintes termos:
a) 10% do valor da mensalidade até ao dia 15;
b) 20% do valor da mensalidade até ao dia 20;
c) 30% do valor da mensalidade até ao dia 30.

15. Haverá lugar a uma redução de 25% na comparticipação mensal sempre que:
a) Os períodos de ausência, devidamente justificada, superiores a 15 dias não
interpolados;
d) Para os efeitos do número anterior a ausência deve ser comunicada e solicitado o
respetivo desconto e considerar-se-ão períodos de ausência, entre outros, os
motivados por férias, internamento prolongado.
16. Havendo desistência por parte do cliente, independentemente das circunstâncias, o
mesmo ou o responsável familiar na sua impossibilidade, deverá comunicar por escrito à
Equipa Técnica a intenção de saída e a data prevista. A comunicação deverá ser efetuada
com 30 dias de antecedência sob pena de cumprir o pagamento do valor do mês seguinte
17. Todos os serviços não incluídos na comparticipação (sistema de alimentação entérica,
oxigenoterapia, sessões individuais de Terapia da Fala e Fisioterapia, consultas
individuais de Psicologia Clinica, sessões de Terapia Ocupacional, Intervenção Familiar,
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medicação, material de saúde, entre outros devidamente especificados) serão cobrados
de acordo com os valores atribuídos existentes em tabela própria afixada na receção,
para consulta dos interessados.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Artigo 41º
Avaliação da satisfação e dos resultados

A UCCI- S. Pedro procede à avaliação:
a) Da satisfação dos utentes e dos seus familiares/cuidadores informais;
b) Da satisfação dos profissionais;
c) Dos resultados versus metas para os indicadores preconizados, clínicos ou outros.

Artigo 42º
Regras e Princípios Gerais de Ética e Conduta Profissional
1. Todos os colaboradores da UCCI- S. Pedro são ainda regidos, no desempenho das suas funções
profissionais, por um conjunto de regras e princípios gerais de ética e conduta profissional a
serem escrupulosamente cumpridas.
2. O não cumprimento do disposto poderá implicar a adoção de medidas sancionatórias ou
repreensivas de acordo com lei em vigor, e mediante decisão e aprovação da Direção:
a) Os colaboradores devem pautar a sua atuação por princípios de lealdade para com o
CSPP, bem como devem ser idóneos, independentes e não atender a interesses pessoais,
devendo evitar situações suscetíveis de originar conflitos de interesse;
b) No exercício das respetivas funções profissionais, todos os colaboradores devem atuar
em conformidade com a Lei;
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c) Os colaborados devem promover a confiança dos serviços prestados pela Unidade,
contribuindo para o seu eficaz funcionamento e para a afirmação desta como uma Unidade
de rigor e qualidade;
d) Em caso de verificação de diferença no tratamento de utentes, os colaboradores devem
garantir e certificar que a mesma é justificada por dados objetivos e relevantes do assunto
em questão, ou por orientações adotadas pelo Diretor Técnico, Diretor de Serviços ou
Direção;
e) Os colaboradores não podem, sob qualquer forma, praticar qualquer discriminação
injustificada com base no género, cor, origem étnica ou social, nas características genéticas,
orientação sexual, na religião ou crença e nas opiniões políticas ou qualquer outra opinião
exibida ou emitida pelo utentes e/ou familiares/cuidadores;
f) As funções profissionais dos colaboradores são exercidas unicamente para os fins
atribuídos e regulamentados. Os profissionais devem abster-se de utilizar essas funções
para fins que não tenham fundamento legal ou que não sejam motivados pelo interesse do
utente ou da UCCI- S. Pedro;
g) Os colaboradores devem ser imparciais, abstendo-se de qualquer tratamento
preferencial;
h) Os profissionais devem cumprir com zelo e eficiência as funções que lhe foram
designadas e regulamentadas, bem como ser coerentes no seu comportamento com as
decisões e as orientações do Diretor Técnico, Diretor de Serviços e Direção do CSPP;
i) Sem prejuízo do princípio de transparência previsto, os profissionais não podem ceder,
revelar, utilizar ou referir, diretamente ou por interposta pessoa, quaisquer informações
relativas à atividade da UCCI – S. Pedro ou ao exercício das suas funções profissionais, em
função da sua natureza e conteúdo;
j) Dentro dos espaços afetos à UCCI – S. Pedro, e no desempenho das suas funções, os
colabores devem tentar responder de forma rigorosa, oportuna e completa às questões
interpostas por terceiros, devendo, no caso de não serem responsáveis pelo assunto em
questão, dirigir os esclarecimentos para o técnico adequado;
k) Os técnicos da UCCI- S. Pedro devem evitar qualquer situação suscetível de originar,
diretamente ou indiretamente, conflitos de interesse. Qualquer ocorrência deve ser
imediatamente comunicada ao Diretor Técnico;
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l) Nos assuntos relacionados com a atividade e a imagem pública da UCCI – S. Pedro, os
colaboradores não devem conceder por iniciativa própria entrevistas ou fornecer
informações consideradas como confidenciais ou que não estejam ao dispor público, sem
que tenham obtido autorização prévia do Diretor Técnico, Diretor de Serviços e Direção do
CSPP;
m) Os contactos, formais ou informais, com representantes de outras instituições, devem
sempre refletir as orientações e posições da Unidade e do CSPP, devendo os colaboradores
pautar o seu relacionamento por critérios de qualidade, integridade e cortesia;
n) Nas relações entre si, os profissionais da UCCI – S. Pedro devem respeitar o princípio de
lealdade, o que implica não apenas o desempenho das funções profissionais que lhes estão
atribuídas e regulamentadas, assim como o cumprimento das instruções dos seus
superiores hierárquicos e o adequado trato pessoal com colegas e subordinados;
o) Todos os técnicos devem promover o trabalho em equipa, mantendo os demais colegas
ao corrente dos trabalhos desenvolvidos, e permitindo o seu contributo;
p) Todos os profissionais da UCCI – S. Pedro devem respeitar e proteger o património da
Unidade e não permitir a utilização abusiva por terceiros dos serviços e/ou das instalações,
pelo que todo o equipamento disponível apenas pode ser usado para os fins a que se
destina, salvo autorização do Diretor Técnico, Diretor de Serviços e Direção;
q) Todos os profissionais da Unidade devem, no exercício das suas funções, adotar todas as
medidas adequadas e justificadas no sentido de limitar os custos e despesas da Unidade,
com a finalidade de permitir a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis;
r) Todos os colaboradores devem comunicar, obrigatoriamente, ao Diretor Técnico todas as
faltas, se previsíveis, com 5 dias de antecedências, se imprevistas e imprevisíveis, o mais
imediatamente possível à sua ocorrência, e justificá-las, através de documento próprio,
dentro dos prazos legalmente estabelecidos;
s) A troca de horários entre o pessoal auxiliar e Enfermeiros, deve ser devidamente
autorizada pelo Enfermeiro Chefe ou pelo Diretor Técnico da UCCI – S. Pedro;
t) Durante a passagem de turno, nenhum colaborador poderá abandonar o serviço sem
fornecer todas as informações necessárias aos elementos que fazem a sua continuidade.
Artigo 43º
Livro de Reclamações
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1. A UCCI- S. Pedro dispõe de Livro de Reclamações e tem afixado letreiro de aviso da sua
existência, em conformidade com a legislação aplicável.

2. O Livro de Reclamações poderá ser solicitado junto da secretaria, sendo as reclamações
tratadas de acordo com o previsto na lei.
Artigo 44º
Gestão de Reclamações Informais/Sugestões
1. A UCCI- S. Pedro tem implementado um processo de gestão de reclamações/sugestões
informais, pelo que qualquer reclamação/sugestão pode ser apresentada:
a) Ao Diretor Técnico, que a regista na “Ficha de Não Conformidade”, faz as correções,
se possível, e dá seguimento aos procedimentos internos definidos;
b) Em impresso próprio que se encontra na entrada da Unidade e que poderá ser
entregue na secretaria;
2.

O

familiar/cuidador

informal/representante

legal

e/ou

visita

que

realizou

a

sugestão/reclamação informal, deverá ser informado, no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar
da data de apresentação da sugestão/reclamação, que a mesma foi recebida e registada e que
está a ser analisada por quem de direito;
3. No prazo de 10 dias úteis, a contar da data referida no número anterior, o
familiar/representante será informado, por escrito, sobre a decisão tomada em relação à
mesma, e os procedimentos adotados para a sua resolução.

Artigo 45º
Documentos a afixar

A UCCI- S. Pedro está identificada com logótipo da RNCCI e tipologia de serviços, de acordo com
orientações da RNCCI, e assegura que estão disponíveis e afixados em local bem visível:
a) Alvará, autorização ou licença de funcionamento;
b) O organograma da Unidade;
c) Mapa de pessoal com identificação do nome, categoria e horário semanal;
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d) Identificação do Diretor Técnico, Diretor Clínico e Enfermeiro Chefe;
e) Horário de atendimento, de funcionamento e horário das visitas;
f)

Mapa semanal das ementas e horário das refeições;

g) Plano e horário de atividades a realizar;
h) Referência à existência de Regulamento Interno;
i)

Referência à existência de Livro de Reclamações;

j)

Referência à existência de Guia de Acolhimento do utente;

Artigo 46º
Casos Omissos
Tudo quanto suscite dúvidas e não se encontre previsto neste Regulamento, será resolvido pelo
Diretor Técnico e Diretor de Serviços, sendo posteriormente sujeito a ratificação da Direção do
Centro Social da Paróquia de Polvoreira, considerando sempre e supletivamente as disposições
legais que consagrem as funções de assistência nas áreas dos cuidados de saúde em termos de
complementaridade e de caráter de economia social.

Artigo 47º
Entrada em Vigor
1. Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos estabelecimentos ou
estruturas prestadoras de serviços, deverão informar e contratualizar com os utentes ou seus
representantes legais sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência
mínima de 15 dias, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que estes assiste.
2. O presente Regulamento, e respetivos anexos que dele fazem parte integrante, entram em
vigor no dia imediato à aprovação pela Direção do Centro Social da Paróquia de Polvoreira,
sendo afixada em local bem visível a identificação da sua existência e disponibilidade para
consulta.

Artigo 48º
Revisão do Regulamento
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O presente Regulamento será revisto sempre que se considere necessário e obrigatoriamente
todos os anos.

Centro Social da Paróquia de Polvoreira, em 08 de Setembro de 2022.

ANEXO I
Organograma
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ANEXO II
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Equipa Técnica

Médico (inclui Médico Fisiatra) - (10)

30 horas semanais

Diretor Técnico/ Enfermeiro Chefe - (1)

35 horas semanais

Enfermeiros - (21)

Assistente Social - (1)

Auxiliares de Ação Médica - (16)

Psicólogo Clínico - (1)

360 horas semanais

40 horas semanais

480 horas semanais

20 horas semanais

Fisioterapeuta - (3)

90 horas semanais

Terapeuta da Fala - (1)

20 horas semanais

Terapeuta Ocupacional - (1)

40 horas semanais

Nutricionista - (1)

5 horas semanais

Animador Sociocultural - (1)

38 horas semanais
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