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Missão, Visão e Valores do MACUR

Missão

  

O MACUR – Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio, tem como missão o apoio a crianças/jovens e a proteção  

dos  cidadãos  na  velhice  e  na  invalidez,  prestando  um  serviço  de  qualidade  personalizado,  oferecendo  respostas 

complementares  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  da  comunidade  onde  se  insere,  Rio  Meão,  promovendo  a  

solidariedade e cooperação entre os indivíduos, numa ótica de melhoria contínua.

Visão

“Uma Instituição ao serviço de todas as gerações”

Constituir-se num pilar primordial de desenvolvimento social e humano da comunidade envolvente.

Valores

• Solidariedade na resposta dada a todos os seus clientes;

•  Cooperação através da partilha e da colaboração para proporcionar um maior desenvolvimento e progressão dos clientes e  

públicos do MACUR;

•  Respeito pelos Direitos Humanos na disponibilização dos seus serviços e relação com a comunidade;

•  Desenvolvimento Integral dos clientes e suas famílias, bem como dos colaboradores;

•  Cuidados personalizados adequados às necessidades dos seus clientes, numa perspetiva de satisfação total;

•  Dedicação e Profissionalismo presentes em todos os colaboradores seguindo as orientações estratégias do MACUR;

•  Afetividade e Humanismo dos colaboradores do MACUR na relação com os seus clientes e demais públicos.
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CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

NORMA 1
Âmbito de aplicações

O M.A.C.U.R. é uma Instituição particular de solidariedade social, de fins não lucrativos, reconhecido como pessoa coletiva de  

utilidade  pública  designado  por  Instituição,  com  acordo  de  cooperação  para  a  resposta  social  de  Serviço  de  Apoio  

Domiciliário, celebrado com o Centro Distrital de Aveiro, em 30 de junho de 1999, pertencente a Movimento de Assistência,  

Cultura, Urbanismo e Recreio sob a forma Jurídica de Associação e rege-se pelas seguintes normas.

NORMA 2
Legislação Aplicável

Este estabelecimento/estrutura prestadora de serviços rege-se igualmente pelo estipulado no Guião Técnico da Segurança 

Social e no Manual de Cooperação.

NORMA 3
Objetivos do Regulamento

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa:

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

2. Assegurar  a  divulgação  e  o  cumprimento  das  regras  de  funcionamento  do  estabelecimento/estrutura  prestadora  de 

serviços. 

 

3. Promover a participação ativa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da gestão das respostas sociais 

NORMA 4
Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas

1.O MACUR – Serviço de Apoio Domiciliário, assegura a prestação dos seguintes serviços:

1.1 Alimentação - fornecimento das refeições e apoio na toma se necessário e conforme disponibilidade da instituição.

1.2  Tratamento de roupas a realizar no Centro de Dia.

1.3  Cuidados de higiene, conforto e imagem.

 Elaborado:  Aprovado:  Revisão:1 Data: 14/01/2013
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1.4  Atividades de animação a realizar em conjunto com os clientes frequentadores do 

Centro de Dia.

1.5  Aulas  de  música  e  ginástica,  sem  garantia  de  transporte  que  assegure  as 

deslocações.

1.6  Apoio psico-social.

1.7  Acompanhamento na aquisição e/ou toma da medicação.

1.8  Acompanhamento a consultas médicas, aos serviços de enfermagem e á realização de análises clínicas, desde que 

estes se realizem dentro da Freguesia.

1.9  Apoio na aquisição de géneros (alimentação, vestuário, produtos de higiene) nos casos em que tal se justifique.

1.10 Arrumação e pequenas limpezas no domicílio.

2. O MACUR realiza ainda as seguintes serviços complementares e que não são abrangidas pela comparticipação base:

2.1. Refeição ao fim de semana

2.2. Cuidados de higiene pessoal ao fim de semana

CAPITULO 2
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES

NORMA 5
Condições de Admissão

São condições de admissão neste estabelecimento/serviço:

1. Ter idade superior a 65 anos - A título excecional poderão ser admitidos utentes com menos de 65 anos com problemas de  

ordem social, económica ou de saúde que a Direção da Divisão Assistência do MACUR considere que se justifique a sua  

admissão;

2. Ser natural e/ou residente na freguesia de Rio Meão, admitindo-se o não cumprimento desta condição quando existirem  

vagas;

3. Não ter familiares ou responsáveis diretos com possibilidades de prestar o apoio necessário e adequado;

4. Viver isolado e/ou com carências socio-económicas e afetivas;

5. Para candidatos em idênticas condições será respeitada a ordem de inscrição;

NORMA 6
Candidatura
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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 efetuadas, mediante a entrega 

de cópia dos seguintes documentos:

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

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

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

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

1.5.Boletim de vacinas e relatório medico, comprovativo da situação clínica do cliente, quando solicitado;

1.6.Comprovativo dos rendimentos do cliente e do agregado familiar;

1.7.Declaração assinada pelo cliente em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração de  

processo de cliente;

1.8.(outra documentação)

2.  Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos documentos 

provatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta.

NORMA 7
Critérios de Admissão

São critérios de prioridade na seleção dos clientes:

1....Idade.

2....Necessidade expressa pelo cliente ou representante legal.

3....Grau de dependência.

4....Insuficiência de recursos económicos.

5....Ausência ou indisponibilidade dos familiares diretos com possibilidade de prestar o apoio necessário e adequado.

6....Ser residente na Freguesia.

7. Risco de isolamento social.

8....Idoso que tenha outros parentes, nomeadamente cônjuge na resposta social de CD ou SAD.

9....Ser sócio da Instituição.

10..Necessidade de apoio na recuperação após AVC

11..Outros: Encaminhado pela Seg. Social; Proximidade do estabelecimento.
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NORMA 8
Admissão

1.  Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela Diretora Técnica deste estabelecimento/serviço, a quem 

compete elaborar a proposta de admissão, e submete-la à decisão da Direção.

2.  É competente para decidir, a Direção da Divisão Assistência do MACUR, que decidirá pelo deferimento ou não 

do pedido de admissão.

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

4.  Quando  admitido  o  cliente,  para  frequência  da  resposta  a  que  se  candidatou,  são  devidos  os  seguintes 

pagamentos:

4.1. Comparticipação de um custo de admissão;

4.2. Comparticipação de um custo de renovação de matrícula;

4.3. Prémio de Seguro.

NORMA 9
Critérios de Retirada

1. Falecimento

2. Integração noutro equipamento social

3. Alteração das condições de saúde

NORMA 10
Acolhimento dos novos Clientes

1. O programa de acolhimento diz respeito ao período de adaptação acordado com o cliente e/ou pessoa (s) próxima (s), não 

devendo ser superior a 30 dias.

2.  Neste  período  deve  dar-se  especial  atenção  às  questões  relacionais,  com  vista  a  estabelecer  laços  de  relação  e  

proximidade facilitadores deste processo.

3.  É fundamental fazer o registo da informação recolhida nos impressos do sistema de gestão interna da instituição.

NORMA 11
Processo Individual do Cliente

1. Após a elaboração do contrato de prestação de serviços é constituído um processo individual, para cada cliente, ao qual é  

atribuído um número sequencial, que substitui o número provisório de entrada.
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2.  Os  documentos  a  constar  no  processo  individual  encontram-se  previstos  neste 

Capitulo, norma 6, do presente regulamento.

3.  Constará ainda do processo individual a Entrevista de Avaliação Diagnóstica, com a 

finalidade de avaliar de forma aprofundada as necessidades e expectativas do cliente e/ou pessoa (s) próxima (s) face aos  

serviços a prestar.

4.  Será também elaborado o Plano Individual do Cliente, com o próprio ou quem o represente, no qual se definem, atividades,  

estratégias e objetivos a desenvolver/atingir num determinado período de tempo. Este plano será avaliado e/ou revisto pelo  

menos semestralmente.

NORMA 12
Lista de Espera

1. Os clientes que satisfazem as condições de seleção e priorização, mas para as quais não existe vaga, são inscritos no  

estabelecimento através do impresso – Lista de Espera.

2. A inscrição do cliente na lista respeita a pontuação obtida na avaliação dos critérios de seleção e priorização.

3.  Esta lista será revista pelo menos trimestralmente e proceder-se-á à informação do cliente sobre a sua posição na lista.

CAPÍTULO 3
INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO

NORMA 13
Instalações

O Serviço de Apoio Domiciliário está sediado em Lugar de Cardielos, Rua Mestra Emília, 4520 – 454, Rio Meão e as suas  

instalações são compostas por:

1.  Cozinha

2.  Despensa

3.  Sala de funcionários

4.  Gabinete Técnico

5.  Gabinete Médico

6.  Cabeleireiro

7.  Casas de banho

8.  Arrumos

9.  Sótão

10. Sala da Direção

11. Salas de Atividades

12. Lavandaria
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13. Garagem

14. Copa exterior

15. Campo de jogos

2. São áreas de acesso reservado aos funcionários:

1.  Cozinha

2.  Despensa

3.  Sala de Funcionários

4.  Gabinete médico

5.  WC - Funcionários

6.  Arrumos

7.  Sótão

8.  Lavandaria

9.  Copa exterior

NORMA 14
Horários de funcionamento

O SAD funciona todos os dias úteis das 8.00 horas às 18.00 horas e ao fim-de semana e feriados das 8.00 horas às 13.00  

horas. 

O SAD não encerra para férias com exceção de 3 dias do ano civil, em que não presta qualquer tipo de serviço aos seus  

clientes, são eles: 25 de dezembro, 1 de janeiro e Domingo de Páscoa.

NORMA 15
Pagamento da Mensalidade

1.  O pagamento da mensalidade/comparticipação é efetuado na Secretaria  das instalações do Centro  de Dia,  

dentro do seu horário normal de funcionamento.

2.  Deverá efetuar-se o pagamento até ao dia 8 do mês a que se refere.

NORMA 16
Tabela de Comparticipações/Preçário de Mensalidades
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1.  A  tabela  de  comparticipações  familiares  foi  calculada(o)  de  acordo  com  a 

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

2.  De acordo com o disposto na Circular Normativa nº3, de 02/05/97 e na Circula Normativa nº7, de 14/08/97, de  

Direção Geral da Ação Social (DGAS), o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a  

fórmula abaixo indicada, assistindo à Direção do MACUR, a correção dos mesmos, desde que os rendimentos declarados se 

afastem significativamente dos rendimentos obtidos:

R = RF- D

          N

Sendo que:

R =  Rendimento per capita 

RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar  

D = Despesas fixas

N = Número de elementos do agregado familiar 

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

• O  valor  das  taxas  e  impostos  necessários  à  formação  do  rendimento  liquido,  designadamente  do  imposto  sobre  o 

rendimento e da taxa social única;

• O valor de renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria, com um máximo afixado  

anualmente;

• As despesas com aquisição de medicamentos/fraldas de uso continuado em caso de doença crónica, com um máximo 

afixado anualmente.

A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, sendo que o valor do rendimento mensal ilíquido  

do agregado familiar é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos, por cada um dos seus elementos.

3. O valor da mensalidade será alterado anualmente, coma atualização das tabelas previstas no regulamento Interno  

e com a atualização dos rendimentos do utente.

4. Esta  quantia  poderá  ainda  ser  ajustada  de  acordo  com  a  situação/evolução  de  dependência  do  utente,  

dependendo do nº e tipo de serviços requisitados.

5. Nas ausências devidamente justificadas e que excedam duas semanas, a mensalidade será reduzida em 25%.

6. Nas ausências devidamente justificadas de 30 a 90 dias, a redução será de 75%.
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NORMA 17
Refeições

1.  A alimentação é igual para todos os utentes, sem prejuízo dos regimes dietéticos  

prescritos pelo médico.

2.  Aos utentes são servidas duas refeições diárias: 

Almoço entre as 12.00 e as 13.00 horas. 

Complemento da noite entregue juntamente com o almoço.

3.  A ementa semanal será afixada no início da semana, podendo por motivo imprevisto ser alterada sem aviso prévio.

NORMA 18
Atividades/Serviços Prestados

1. Os utentes receberão do SAD a assistência e o conforto necessários, em perfeito plano de igualdade, independentemente  

das suas possibilidades económicas, convicções políticas ou credos religiosos, de modo a corresponder sempre às suas 

necessidades físicas, morais, recreativas e intelectuais.

2.  De  harmonia  com as  suas  capacidades,  devem os  utentes  ser  estimulados  a  participar  na  resolução  dos  próprios  

problemas, na vida da comunidade em que se inserem e a manter um relacionamento sadio com os seus familiares e amigos.

3.  Sempre que possível e de acordo com as respetivas aptidões, devem os utentes ser incentivados a ter uma ocupação 

terapêutica e a participarem na organização de atividades culturais e recreativas promovidas pelo MACUR.

4. Para  atingir  os  objetivos  mencionados  e  no  sentido  de  estabilizar  ou  reduzir  tanto  quanto  possível  o  processo  de  

envelhecimento, promovendo consequentemente a autonomia das pessoas, o MACUR proporcionará ou deverá garantir aos 

seus clientes os seguintes serviços:

a) Apoio psicosocial

b) Prestação  de  cuidados  de  higiene  e  conforto  pessoal  bem como  de  cuidados  de  imagem  e  estética  (barbearia  e  

cabeleireiro)

c)     Passeios, festas e saídas 

d) Atividades sócioculturais e ocupação terapêutica

e) Acompanhamento  externo  em  determinadas  situações,  quando  a  família  não  exista  ou  esteja  comprovadamente  

impossibilitada, nomeadamente: consultas clínicas, serviço de enfermagem, realização de análises ou exames clínicos, desde  

que estes ocorram dentro da freguesia e em horário compatível com a disponibilidade das carrinhas da Instituição.

f)    Alimentação equilibrada e diversificada

g) Tratamento de roupas

h) Apoio na aquisição e toma da medicação diária

i)   Vigilância dos valores da Tensão arterial e Glicemia

j)   Acompanhamento na aquisição de géneros alimentícios e outros artigos
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NORMA 19
Passeios ou Deslocações

1.Este tipo de atividade ou serviço poderá ser total ou parcialmente comparticipado pela instituição pelo que está prevista a  

comparticipação monetária do cliente em situações esporádicas.

NORMA 20
Quadro de Pessoal

1.  A  Instituição  compromete-se  a  desenvolver  esforços  no  sentido  de  admitir  o  pessoal  considerado  

necessário, qualitativa e quantitativamente.

2.  A admissão do pessoal acima referido é da inteira responsabilidade da Direção da Instituição.

3.  A Instituição pode recorrer à colaboração de voluntários, devidamente enquadrados, sempre que possível e  

necessário.

4.  O quadro de pessoal do estabelecimento encontra-se afixado em local bem visível, contendo a indicação do 

número de recursos humanos (direção técnica, pessoal de ação direta, pessoal auxiliar e voluntários), definido de acordo com 

a legislação em vigor.

NORMA 21
Direção Técnica

A Direção  Técnica deste  estabelecimento/estrutura  prestadora de serviços  compete  a  um técnico da área das  ciências 

sociais, cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado em lugar visível.

CAPITULO 4
DIREITO E DEVERES

NORMA 22
Direitos dos Clientes

São direitos dos clientes:

1.O apoio psico-social e as atividades culturais e recreativas.

2.Cuidados de imagem e estética (cabeleireiro e barbearia).
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3. Alimentação – equilibrada e diversificada.

4. O  acompanhamento  às  consultas  clínicas  e/ou  outros  serviços  desde  que  estes 

pertençam à Freguesia.

NORMA 23
Deveres dos Clientes

1.Pagar pontualmente a comparticipação fixada; conforme o acordo no processo de admissão e alterações subsequentes;

2.Cumprir as regras fixadas de modo a não prejudicar o funcionamento normal do SAD,

3.Não criar conflitos nem mal-estar de modo a não prejudicar o relacionamento com os colaboradores, tratando-os com  

delicadeza, respeito e consideração 

4.Tratar com urbanidade e educação todos os funcionários do SAD, cumprindo as instruções sem prejuízo do direito de  

reclamação para a Diretora Técnica e para a Direção

5.Acatar prontamente qualquer ordem da responsável  do SAD ou quem a substitua, que se destine a regular o correto  

funcionamento da valência.

 

NORMA 24
Direitos da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço

1. Aplicar sanções disciplinares no caso de se verificar comportamento incorreto ou tomada de atitude desrespeitosa.

NORMA 25
Deveres da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço

1.Dar resposta às necessidades da comunidade, com especial atenção à população idosa.

2.Detetar e averiguar pormenorizadamente as necessidades da população da área que o centro abrange.

3.Responder a situações pontuais de exclusão social existentes na comunidade.

4.Reintegrar os utentes na comunidade, permitindo-lhes maior autonomia e capacidade de independência.

5.Prevenir o envelhecimento prematuro.

NORMA 26
Interrupção de Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente

1.O utente que queira suspender voluntariamente todos os serviços prestados, deve assinar uma declaração que será anexa 

ao seu processo.
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2. Uma vez suspensa  a prestação de serviços, só será readmitido o cliente após a  

elaboração de um novo processo de admissão e no caso de não existirem pendentes  

outras inscrições.

NORMA 27
Contrato

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

estabelecimento/serviço deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços.

NORMA 28
Cessação da Prestação de Serviços por Facto Não Imputável ao Prestador

1.  O  contrato  de  prestação  de  serviços  caducará  automaticamente  perante  motivos  não  imputáveis  ao  prestador,  

nomeadamente em casos de: morte,  mudança de residência,   incumprimento do estipulado no acordo de prestação de  

serviços, difamação com prejuízo para o equipamento, entre outros, que se considerem alheios à vontade e aos objetivos da  

instituição.

NORMA 29
Livro de Reclamações

Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento/serviço possui livro de reclamações, que poderá ser solicitado junto 

da Diretora Técnica ou de quem legalmente a substitua.

CAPITULO 5
DISPOSIÇÕES FINAIS

NORMA 30
Alterações ao Regulamento

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos estabelecimentos ou das estruturas prestadoras de  

serviços deverão informar e contratualizar  com os clientes ou seus representantes legais sobre quaisquer alterações ao 
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presente regulamento com antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua 

entrada em vigor, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que a estes assiste.

Estas  alterações  deverão  ser  comunicadas  à  entidade  competente  para  o  licenciamento/acompanhamento  técnico  da 

resposta social.

NORMA 31
Integração de Lacunas

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade proprietária do estabelecimento/serviço, tendo em 

conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria.

NORMA 32
Disposição Complementares

1.A valência de SAD não encerra para férias, conforme determinação da Direção da Divisão Assistência do MACUR.

2.Poderá encerrar ao longo do ano, sempre que superiormente seja concedida qualquer tolerância aos funcionários de acordo  

com a avaliação das necessidades dos clientes e da retaguarda familiar que os mesmos tiverem e/ou quando recomendada 

pelos serviços oficiais de saúde, no caso de surto de doenças infetocontagiosas.

3.Nestes  casos  será  da responsabilidade  dos  familiares  ou  seus  representantes  a  prestação  dos  cuidados  de  higiene,  

medicação e alimentação.

NORMA 33
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor em janeiro de 2013


