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REGULAMENTO INTERNO – Residência Autónoma 

PREÂMBULO 

O CRIC – Centro de Reabilitação e Integração de Coruche, é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, que tem como objectivo promover a inclusão social 

e profissional de pessoas em situação de deficiência (essencialmente jovens a partir 

dos 18 anos de idade e portadores de deficiência mental e multideficiência), 

procurando uma melhoria contínua dos seus serviços. 

 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento interno da 

Residência Autónoma do CRIC, bem como o relacionamento sócio-institucional entre 

os órgãos de direcção, os colaboradores e os clientes.  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

 

O CRIC – Centro de Reabilitação e Integração de Coruche designada abreviadamente 

por CRIC, com acordo de cooperação para a resposta social de Residência Autónoma 

celebrado com o Centro Distrital de Santarém, em 18/12/2013 , pertencente a CRIC – 

Centro de Reabilitação e Integração de Coruche - Instituição Particular de 

Solidariedade Social rege-se pelas seguintes normas.  

NORMA II 

Legislação Aplicável 

Este estabelecimento rege-se pelo estipulado no Despacho Normativo nº 28/2006 de 3 

de Maio (regulamento das condições de organização, instalação e funcionamento das 

estruturas residenciais para pessoas com deficiência), bem como pela Portaria n.º 

59/2015 de 2 de Março.  

NORMA III 

Objectivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa:  
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1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados  

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

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços  

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

da gestão das respostas sociais  

NORMA IV 

Serviços Prestados e Actividades Desenvolvidas 

1. O CRIC assegura a prestação dos seguintes serviços:  

1.1 Acolhimento dentro de uma ambiência sócio familiar de co-responsabilização;  

1.2 Alimentação, tendo em conta as actividades nutricionais dos 

companheiros/clientes;  

1.3 Transporte nas circunstâncias necessárias e/ou julgadas oportunas;  

1.4 Acompanhamento do estado geral de saúde, incluindo consultas médicas e 

terapêutica medicamentosa (custos a suportar pela família);  

1.5 Apoio bio-psico-social; 

1.6. Promoção e desenvolvimento de actividades de promoção da inserção 

profissional dos clientes, bem como de formação profissional; 

1.6 Ocupação de tempos livres com animação e convívio, desenvolvendo actividades 

de lazer, em contexto pedagógico e socializante tendo em conta as necessidades 

individuais.  

2. O CRIC realiza ainda as seguintes actividades:  

2.1 Piscina / Hidroterapia;  

2.2 Actividades pedagógicas;  

2.3 Actividades de vida diária.  

2.4 Actividades de ocupação de tempos livres.  

 
 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 
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NORMA V 

Condições de Admissão 

São condições de admissão neste estabelecimento/serviço:  

1. Idade igual ou superior a 18 anos;  

2. Ser portador de deficiência intelectual e/ou multideficiência, desde que se 

enquadrem na estrutura organizacional existente, com características pró-activas; 

3. Ter capacidade de, mediante apoio, viver autónomamente; 

4. Ausência de rectaguarda familiar e/ou condições sócio-familiares impeditivas de um 

satisfatório desenvolvimento bio-psico-social;  

5. Residir, preferencialmente, no distrito de implantação da organização;  

6. Ter reconhecidas necessidades sócio-terapêuticas para um desenvolvimento 

individual;  

7. Reunir condições psicomotoras e sociais que possibilitem a integração nos grupos 

já existentes, por forma a assegurar um acompanhamento satisfatório (com benefícios 

bilaterais).  

NORMA VI 

Candidatura 

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

de uma ficha de inscrição que constitui parte integrante do processo de cliente, 

devendo fazer prova das declarações efectuadas, mediante a entrega de cópia dos 

seguintes documentos:  

1.1. Bilhete de Identidade do cliente e do representante legal;  

1.2. Cartão de Contribuinte do cliente e do representante legal;  

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

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

pertença;  

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

1.6. Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar.  
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2. O horário de atendimento para candidatura decorre entre as 9h00 e as 17h00 com 

marcação prévia.  

3. A ficha de inscrição e os documentos probatórios referidos no número anterior 

deverão ser entregues à Assistente Social.  

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

o poder paternal ou determine a tutela/curatela.  

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

e respectivos documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o 

processo de obtenção dos dados em falta (só em caso de existência de vaga e com o 

perfil adequado para inserção no grupo).  

NORMA VII 

Critérios de Admissão 

São critérios de prioridade na selecção dos clientes:  

1. Ausência ou impossibilidade da família assegurar o seu acolhimento; 

3. Inserção na vida ativa ou profissional;  

4. Grau de dependência/autonomia  

5. Área de residência  

6. Idade  

7. Frequência de outra resposta social da organização  

8. Adequação da resposta às necessidades e expectativas do cliente  

NORMA VIII 

Admissão 

1. Elaborada e recebida a candidatura (com base em entrevistas presenciais) pelos 

responsáveis técnicos, que em articulação com o Conselho Pedagógico, analisam a 

proposta e viabilidade de admissão, submetendo-a de seguida à decisão final da 

Direcção do CRIC.  

2. Da decisão será dado conhecimento à família no prazo de 15 dias.  

3. Após o período de adaptação, e em situações de conclusiva adaptabilidade à 

resposta social, a família assume o compromisso de proceder ao pagamento de uma 

mensalidade estabelecida com base em todas as cláusulas da circular nº 3.  
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NORMA IX 

Acolhimento dos Novos Clientes 

No acolhimento, os novos clientes terão uma especial atenção no que se refere á 

elaboração do diagnóstico e reconhecimento das suas necessidades individuais e 

grupais.  

Assim este tempo engloba a apoio à integração no grupo de colaboradores e 

companheiros/clientes; a adaptação aos novos espaços na tentativa de satisfazer as 

suas necessidades sócio-afectivas e ainda a interiorização das regras e ritmos da 

resposta.  

NORMA X 

Processo Individual do Cliente 

Será elaborado um processo individual de cada cliente, com carácter confidencial e de 

que constará:  

1. Processo administrativo - identificação pessoal: nome completo, filiação, data de 

nascimento, naturalidade, identificação civil (número, data e local de emissão do 

bilhete de identidade), identificação fiscal, número de beneficiário da Segurança Social 

e número de contribuinte, informação social onde consta a descrição do agregado 

familiar e sua caracterização, ficha de avaliação diagnóstica e ficha biográfica. 

Indicações diversas sobre a respectiva relação com a Segurança Social bem como 

termo de responsabilidades dos pais e respectivo contrato de prestação de serviços. 

Serão ainda parte integrante do referido processo outros dados julgados oportunos 

atendendo à especificidade de cada caso.  

2. Processo médico - historial clínico, registo de consultas, exames, relatórios 

médicos e respectivos documentos.  

3. Processo individual – será iniciado um processo de recolha de dados inerentes às 

suas capacidades e necessidades, que permitirá traçar objectivos futuros e aplicando 

as técnicas pedagógicas e terapêuticas mais apropriadas. Este processo é elaborado 

gradualmente com revisão e avaliação contínua.  

NORMA XI 

Listas de Espera 
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Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vagas ou outras 

razões consideradas pertinentes, deverá ser comunicado ao representante legal via 

carta, relatando os motivos porque não pode ingressar na Instituição. O cliente ficará 

inscrito na lista de espera, caso haja consenso entre as partes.  

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XII 

Instalações 

O CRIC está sediado na Rua de Moçambique, n.º 20, concelho de Coruche, distrito de 

Santarém. O equipamento do CRIC é constituído pela Residência Autónoma e pelo 

CAO – Centro de Actividades Ocupacionais, onde também se encontram os serviços 

Administrativos.   

NORMA XIII 

Horários de Funcionamento 

A duração de prestação de serviço, nesta resposta social, é de 24 horas por dia (o 

horário compreendido entre as 9h30 e as 17h00 enquadra-se no tempo em que os 

clientes do Residência Autónoma permanecem nas actividades ocupacionais), sete 

dias por semana, com períodos de interrupção definidos, caso a caso, de acordo com 

as características da retaguarda familiar e com o local de residência do cliente.  

Os clientes que ao fim-de-semana forem de visita às famílias devem cumprir o 

seguinte horário:  

- Saída: Sexta-feira até às 17h00;  

- Entrada: Segunda-feira de manhã a partir das 9h00. 

Os horários podem ser flexibilizados e ajustados a eventuais ações de formação e 

periodos de trabalho. 

NORMA XIV 

Pagamento da Mensalidade 
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1. O pagamento da mensalidade/comparticipação do mês em curso deverá ser 

efectuado até ao dia 15 de cada mês, pessoalmente na Secretaria da Instituição, por 

transferência bancária, cheque ou vale postal. 

NORMA XV 

Tabela de Comparticipações/Preçário de Mensalidades 

1. A Circular n.º 4 de 16/12/2014 da Direção Geral da Segurança Social (DGSS) 

dispõe que a comparticipação familiar devida pela utilização de serviços ou 

equipamentos na resposta social de Residência Autónoma é determinada pela 

aplicação de 15% a 40% sobre o rendimento per capita do agregado familiar. 

Resposta Social 
Percentagem de 

rendimento per capita 

Mínima Máxima 

Residência Autónoma 15% 40% 

 

2. De acordo com o disposto na Circular n.º 4 de 16/12/2014 da Direção Geral da 

Segurança Social (DGSS), na Circular Normativa n.º 3, de 02/05/97 e na Circular 

Normativa n.º 7, de 14/08/97, da Direcção Geral da Acção Social (DGAS), o cálculo do 

rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula:  

                                                  RC = RAF/12 - D 

                                                             N 

Sendo que: 

RC = Rendimento per capita mensal 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

D = Despesas mensais fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

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

O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, 

designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social única;  

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

habitação própria;  

Os encargos médios mensais com transportes públicos;  
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As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de 

doença crónica.  

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

situações especiais que serão analisadas caso a caso, sendo que o valor do 

rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da soma dos 

rendimentos anualmente auferidos, por cada um dos seus elementos.  

3. Sempre que haja dúvidas fundadas sobre a veracidade das declarações de 

rendimentos deverão ser feitas diligências complementares que se considerem mais 

adequadas ao apuramento das situações, de acordo com critérios de razoabilidade;  

4. A prova das despesas fixas poderá ser feita mediante a apresentação de 

documentos comprovativos dos últimos três meses;  

5. O desenvolvimento de actividades e passeios poderão implicar pagamentos 

específicos;  

6. Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando 

haja um período de ausência, até 15 dias seguidos;  

7. Quando ocorram situações de doença ou outras devidamente justificadas, que 

determinem faltas superiores a trinta dias, a inscrição manter-se-á válida e sem 

pagamento da mensalidade;  

8. A revisão das comparticipações dos companheiros/clientes deverá ser efectuada no 

inicio em Abril (tendo em conta o acesso à nova declaração de IRS) sempre que se 

justifique, e da mesma forma ser informado o cliente e/ou representante legal.  

 

NORMA XVI 

Refeições 

a) Os horários de refeição distribuem-se da seguinte forma: 8h30 – Pequeno-almoço; 

10h00 - Lanche da manhã; 12h00 - 13h00 – Almoço; 16h45 – Lanche da tarde; 19h30 

– Jantar.  

b) O CRIC tenta, dentro das suas capacidades, proporcionar uma alimentação 

saudável e equilibrada, tendo em conta as necessidades da população.  

c) Existe um regime de alimentação especial para companheiros/clientes que, por 

questões médicas e/ou nutricionais, necessitem de cuidados alimentares específicos;  
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d) O mapa semanal das ementas encontra-se afixado no hall de entrada para o 

refeitório.  

NORMA XVII 

Actividades/Serviços prestados 

a) Vestuário:  

- muda de roupa, sempre que se justifique.  

b) O vestuário utilizado pelo cliente deve ser funcional, de forma a permitir a sua 

máxima autonomia.  

c) Caso o cliente necessite de tomar medicação, esta deve ser entregue na sua 

embalagem de origem, ou nas respectivas caixas de medicação, acompanhada de 

prescrição médica ou informação escrita da forma de administração.  

NORMA XVIII 

Passeios, Deslocações e Férias 

Poderão ser efectuados passeios, deslocações ou férias que contenham além do 

lazer, intercâmbios, socializações e aprendizagens. Desde que julgadas oportunas e 

convenientes, estas actividades poderão ocorrer no país ou no estrangeiro.  

Nestes casos, o representante legal será avisado antecipadamente, para 

consentimento na participação do cliente, e contribuindo nos custos específicos 

associados.  

NORMA XIX 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal deste estabelecimento encontra-se afixado em local visível, 

contendo a indicação do número de recursos humanos (diretor técnico, equipa técnica 

e pessoal auxiliar), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a 

legislação/normativos em vigor.  

2. Os recursos humanos afectos a esta resposta social estão capacitados para 

responder às necessidades físicas, psicológicas e sociais dos clientes, tendo em conta 

as competências técnicas, profissionais e humanistas.  

3. A equipa da Residência Autónoma é composta por: 

- um diretor técnico/ psicólogo; 
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- um terapeuta ocupacional; 

- quatro ajudantes de ação direta; 

- uma auxiliar de serviços gerais. 

 

NORMA XX 

Direcção Técnica 

A Direcção Técnica deste estabelecimento compete a um/a psicólogo, nos termos do 

Despacho Normativo nº 28/ 2006 de 3 de maio, cujo nome, formação e conteúdo 

funcional se encontra afixado em lugar visível.  

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

 

NORMA XXI 

Direitos dos clientes 

São direitos dos companheiros/clientes:  

1. Encaminhamento e acompanhamento terapêutico, profissional e pedagógico aos 

clientes segundo as suas apetências e necessidades;  

2. Exposição e defesa das suas opiniões e apresentação de reclamações, 

proporcionando-se-lhes a possibilidade de o fazerem em sessões periódicas, em auto 

representações ou em gabinete de apoio individualizado;  

3. Respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, 

bem como pelos seus usos e costumes;  

4. Prestação dos serviços solicitados e contratados para a cobertura das suas 

necessidades, tendo em vista manter ou melhorar a sua autonomia;  

5. Educação, inserção profissional e reabilitação física, social e psicológica;  

6. Animação sócio cultural;  

NORMA XXII 
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Deveres dos Clientes 

São deveres dos clientes:  

1. Respeitar os horários estabelecidos internamente;  

2. Executar as tarefas, tendo sempre em conta as suas capacidades, para as quais 

sejam solicitados pelos colaboradores na manutenção da vida colectiva do CRIC, 

limpeza e arrumação dos espaços dos ateliers;  

3. Preservar as instalações ou objectos que sejam de utilização colectiva ou pessoal;  

4. Colaborar com as diversas equipas que lhe estão ligadas, no intuito de os apoiar na 

satisfação dos seus interesses.  

5. Respeitar os colegas e colaboradores.  

6. Cumprir as regras estabelecidas pela Direcção, no sentido de um funcionamento 

harmonioso e estabilizador (estas normas estão clarificadas no Manual de 

Acolhimento).  

7. Cumprir este regulamento nas cláusulas que a eles diga respeito.  

NORMA XXIII 

Responsabilidades do representante legal 

São responsabilidades do representante legal e significativos:  

1. Assegurar os objectos de higiene pessoal necessários para que esta se proceda de 

forma correcta. Assim como, conceder ao cliente o vestuário necessário para que este 

tenha condições de realizar as suas actividades de modo adequado;  

2. Comunicar ao diretor técnico, qualquer alteração dos hábitos quotidianos, sempre 

que estes implicarem mudança na prestação do serviço;  

3. Comunicar igualmente ao diretor técnico os dias das consultas médicas, de férias 

ou em caso de falta do respectivo cliente, com a devida antecedência;  

4. Participar de forma activa e presencial na vida do CRIC, de forma a acompanhar o 

cliente e contribuir para um reforço estimulador e positivo na dinâmica do CRIC;  

5. Pagar atempadamente a comparticipação familiar.  

NORMA XXIV 

Direitos do CRIC 
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São direitos do CRIC:  

1. Exigir respeito pelo uso das instalações.  

2. Exigir o cumprimento dos horários e dos ritmos que estejam estabelecidos para o 

funcionamento do CRIC.  

3. Exigir a responsabilização pelo contratualmente definido e por outros deveres 

inerentes à sua relação com o CRIC e com os seus clientes.  

NORMA XXV 

Deveres da CRIC 

São deveres do CRIC:  

1. Proporcionar uma ambiência e condições de vida interna que possibilitem a 

prossecução dos objectivos propostos, nomeadamente no que se refere a autonomia, 

auto-suficiência e auto estima de cada um, de forma a promover um espírito 

comunitário e dignificador do grupo;  

2. Proporcionar informações aos companheiros/clientes/famílias sobre alterações, 

acontecimentos e outros factos ligados aos seus clientes e à actuação do CRIC; 

3. Sempre que se justifique, o CRIC deve convocar reuniões para análise das 

situações e possíveis intervenções, assim como, proceder ao atendimento individual, 

sempre que para isso seja solicitado;  

4. Cumprir o contratualmente definido e outros deveres inerentes à sua relação com os 

clientes;  

5. Obter autorização dos clientes para a informatização dos seus dados.  

NORMA XXVI 

Depósito e Guarda dos Bens dos Clientes 

Os bens dos clientes são pertença dos mesmos e servem para seu benefício e 

usufruto. Em caso de justificada necessidade e, por motivos de segurança, a estrutura 

residencial poderá guardar, de forma adequada, os bens dos clientes. 

NORMA XXVII 

Interrupção da Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente 
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A prestação de cuidados vigora por tempo indeterminado, até que seja comunicado à 

Direcção do CRIC a vontade de cessar a prestação de cuidados, por comunicação 

escrita com o mínimo de trinta dias de antecedência.  

 

NORMA XXVIII 

Contrato 

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

CRIC deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços.  

NORMA XXIX 

Cessação da Prestação de Serviços por Facto Não Imputável ao Prestador 

A prestação de cuidados vigora por tempo indeterminado, até que seja comunicado à 

Direcção do CRIC a vontade de cessar a prestação de cuidados, por comunicação 

escrita com o mínimo de trinta dias de antecedência.  

NORMA XXX 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, o CRIC possui livro de reclamações, que poderá 

ser solicitado junto da secretaria sempre que desejado.  

 
 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

NORMA XXXI 

Alterações ao Regulamento 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis do CRIC deverão 

informar e contratualizar com os companheiros/clientes ou seus representantes legais 

sobre quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 

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

resolução do contrato a que a estes assiste.  




