
Proposta de alterações sugeridas ao regulamento da URBE – REVISÃO 5 

 

1. Norma VI – Candidatura, alínea 1, sobre o preenchimento da ficha de inscrição: elimina-se o 
seguinte texto: “Nesta ficha deverá ser explicitado o tipo de apoio residencial pretendido, se 
permanente ou temporário.” 

2. NORMA VII: Critérios de admissão de Candidaturas, alínea 2, sobre classificação de 
critérios: altera-se a alínea para: 
“2. A pontuação obtida terá em conta a seguinte ponderação em cada critério de admissão: 
Frequência da CERCIMIRA: 

• Sim: 28 pontos; 
• Não: 0 pontos. 

Ser oriundo de um dos concelhos prioritários de abrangência da intervenção da CERCIMIRA, nomeadamente de 
Mira, Vagos ou Cantanhede: 

• Sim: 5 pontos; 
• Não: 0 pontos. 

Classificação da situação económica do Candidato. 
• 1.º Escalão RPC abaixo de 200 €: 6 pontos; 
• 2.º Escalão RPC entre 200 e 300: € 5 pontos; 
• 3.º Escalão RPC entre 301 e 400: € 4 pontos; 
• 4.º Escalão RPC entre 401 e 500: € 3 pontos; 
• 5.º Escalão RPC entre 501 e 600: € 2 pontos; 
• 6.º Escalão RPC entre 601 e 700: € 1 ponto; 
• 7.º Escalão RPC acima de 700 €: 0 pontos. 

Suporte Familiar 
• Família Presente: 0 pontos; 
• Suporte institucional precário: 2pontos; 
• Família envelhecida: 4 pontos; 
• Família ausente por trabalho ou obrigações familiares: 6 pontos; 
• Disfuncional ou incapaz: 9 pontos; 
• Ausente: 16 pontos.” 

 

3. NORMA VII: Critérios de admissão de Candidaturas, nova alínea 3, sobre critérios de 
desempate de candidaturas classificadas com a mesma pontuação: 

• “a. Maior desfavorecimento na situação sócio-económica do agregado familiar; 
• b. Maior número de irmãos com deficiência no agregado; 
• c. Maior tempo de frequência da Organização (só para os atuais Clientes). 
• d. Antiguidade da data de inscrição (só para os Candidatos externos).” 

Elimina-se a alínea “Desde que obedecidas as condições de admissibilidade para as vagas 
temporárias, estas serão ocupadas por ordem de inscrição.” 

4. NORMA XXIV: Apuramento do Montante da Comparticipação Familiar, alínea 1, sobre 
aplicação de percentagem ao rendimento per capita familiar, altera-se para: “A 
comparticipação é determinada pela aplicação de uma percentagem sobre o rendimento per 
capita do agregado familiar, sendo de 85% para Clientes com dependência total e de 75% para 
os restantes.” 

5. NORMA XXIV: Apuramento do Montante da Comparticipação Familiar, alínea 3, sobre taxa 
aplicável a Clientes que também frequentam a resposta social CAO, passa a ter a seguinte 



redacção: “Aos Clientes que frequentam simultaneamente a resposta social CAO, aplica-se 
uma taxa de 60% sobre o rendimento per capita do agregado familiar.” 

6. NORMA XXIV: Apuramento do Montante da Comparticipação Familiar, nova alínea sobre 
somatório de comparticipações aplicadas, com a seguinte redação: “4. O somatório das 
percentagens de comparticipação aplicadas a cada resposta social, não pode exceder os 100% 
do rendimento per capita apurado.” 

7. NORMA XXVI: Atividades/ Serviços Prestados, nova discriminação de serviços com a 
seguinte redação, na alínea 1: 
“1. O lar residencial presta, designadamente, os seguintes serviços: 

a) Alojamento; 
b) Alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitando as prescrições médicas; 
c) Apoio nos cuidados de higiene pessoal; 
d) Apoio no desempenho das atividades de vida diária; 
e) Tratamento de roupa; 
f) Apoio no cumprimento de planos individuais de medicação e no planeamento e acompanhamento 
regular de consultas médicas e outros cuidados de saúde. 

2 - O lar residencial desenvolve atividades desportivas, de animação sociocultural e lúdico-recreativas, podendo 
ainda disponibilizar outros serviços, tais como fisioterapia, hidroterapia, cuidados de imagem e transporte.” 

 
8. NORMA XXVI: Atividades/ Serviços Prestados, as alíneas 2 a 6 são eliminadas. 
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CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

NORMA I: Âmbito de Aplicação 
 
O Lar Residencial "URBE" (Unidade Residencial e Bem Estar) é 
uma das respostas sociais da CERCIMIRA (Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira), 
com acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital 
de Coimbra da Segurança Social em 5 de dezembro de 2012, 
regendo-se pelas seguintes normas. 
 
 

NORMA II: Legislação Aplicável/Orientações Técnicas e 
Normativas 

 
Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de maio; Despacho 
Normativo n.º 28/2006, de 3 de maio; Guião Técnico n.º 6, de 
dezembro de 1996 (documento editado pela então Direção-
Geral da Ação Social); Circular n.º 7 (Orientação Técnica); 
Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro; 
Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, republicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro e 2.ª 
alteração pelo Decreto-lei n.º 33/2014 de 4 de março; 
Portaria n.º59/2015 de 2 de Março; Circular n.º 4 (Orientação 
Normativa) de 16 de dezembro de 2014; circular n.º5 
(Orientação Normativa de 23 de dezembro de 2014). 
 
 

NORMA III: Objetivos do Regulamento 
 
1. Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais 
interessados. 
2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de 
funcionamento do Lar Residencial da CERCIMIRA. 
3. Promover a participação ativa dos Clientes ou seus 
Representantes Legais ao nível da gestão da resposta social. 
 
 

NORMA IV: Objetivos da resposta social 
 
1. Acolher pessoas com deficiência, que se encontram 
impedidas, temporária ou definitivamente, de residir no seu 
meio familiar. 
2. Promover condições de vida e de ocupação que 
contribuam para o bem-estar e qualidade de vida dos 
destinatários. 
3. Articular a intervenção com outras respostas sociais e/ou 
programas de forma a promover a integração da pessoa com 
deficiência na sociedade de acordo com os seus potenciais, 
necessidades e expectativas. 
4. Privilegiar a interação com a família e a comunidade de 
origem. 
 
 

CAPÍTULO II: PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 
 
 

NORMA V: Condições de admissão 
 
1. Condições de admissão: 

a. Ser portador de deficiência mental ou multideficiência. 
b. Ter idade igual ou superior a 16 anos (excecionalmente, 

o lar residencial pode acolher a título temporário 
indivíduos com idades inferiores a 16 anos, cuja situação 
sócio-familiar o aconselhe e se tenham esgotado as 
possibilidades de encaminhamento para outras 
respostas sociais). 

 
 

NORMA VI: Candidatura 
 
1. No primeiro contacto com a Organização que pode ser 
presencial, por telefone, via correio normal ou eletrónico é 
realizado num impresso próprio o registo do eventual 
interesse na formalização da candidatura. Num prazo máximo 
de 10 dias úteis o Candidato e/ou seu Representante é 
contactado por um técnico da Organização para uma 
entrevista onde será formalizada a inscrição. Nesta entrevista 
é preenchido e assinado pelas partes um impresso que 
conterá informação relativa à identificação do Candidato e 
respetivo agregado familiar ou equiparado 
2. A acompanhar a ficha de inscrição, deverá ser entregue, 
sempre que exista, informação complementar, 
nomeadamente, relatórios médicos, psicológicos, sociais e 
pedagógicos e demais documentação necessária à instrução 
do processo de candidatura. 
3. É obrigatória, para verificação dos critérios de 
admissibilidade do candidato e posterior hierarquização na 
lista de espera a realização de uma avaliação social. 
4. Nas situações em que o Candidato se encontre em situação 
de emergência social, sinalizada pela Rede Social de Suporte, 
é realizada uma visita conjunta com o representante da 
entidade parceira ao local onde se encontra o Candidato. A 
formalização da inscrição é realizada nesta visita. 
5. Em caso de admissão urgente pode ser dispensada a 
apresentação de candidatura e respetivos documentos 
probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado 
processo de obtenção dos dados em falta. 
6. Cabe ao Candidato ou ao seu Representante informar a 
CERCIMIRA sobre eventuais alterações que determinem a 
classificação dos critérios de admissão. 
 
 

NORMA VII: Critérios de admissão de Candidaturas 
 
1. São critérios de prioridade na seleção dos candidatos a 
serviços prestados no âmbito desta resposta social: 

a. Frequência da CERCIMIRA noutra resposta social. 
b. Ser oriundo de um dos concelhos prioritários de 

abrangência da intervenção da CERCIMIRA, 
nomeadamente de Mira, Vagos ou Cantanhede. 

c. A classificação da situação económica do Candidato num 
dos escalões de rendimento per capita mensal do 
agregado familiar em vigor na CERCIMIRA, de acordo 
com o valor apurado através da fórmula de cálculo 
discriminada na Norma XIX deste regulamento. 
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d. A classificação do suporte sociofamiliar do Candidato 
numa das seguintes categorias: Família Presente, 
Suporte institucional precário, Família envelhecida, 
Família ausente por trabalho ou obrigações familiares, 
Família disfuncional ou incapaz, Suporte social e familiar 
ausente. 

2. A pontuação obtida terá em conta a seguinte ponderação 
em cada critério de admissão: 

a. Frequência da CERCIMIRA: 
• Sim: 28 pontos; 
• Não: 0 pontos. 

b. Ser oriundo de um dos concelhos prioritários de 
abrangência da intervenção da CERCIMIRA, 
nomeadamente de Mira, Vagos ou Cantanhede: 
• Sim: 5 pontos; 
• Não: 0 pontos. 

c. Classificação da situação económica do Candidato. 
• 1.º Escalão RPC abaixo de 200 €: 6 pontos; 
• 2.º Escalão RPC entre 200 e 300: € 5 pontos; 
• 3.º Escalão RPC entre 301 e 400: € 4 pontos; 
• 4.º Escalão RPC entre 401 e 500: € 3 pontos; 
• 5.º Escalão RPC entre 501 e 600: € 2 pontos; 
• 6.º Escalão RPC entre 601 e 700: € 1 ponto; 
• 7.º Escalão RPC acima de 700 €: 0 pontos. 

d. Suporte Familiar 
• Família Presente: 0 pontos; 
• Suporte institucional precário: 2pontos; 
• Família envelhecida: 4 pontos; 
• Família ausente por trabalho ou obrigações 

familiares: 6 pontos; 
• Disfuncional ou incapaz: 9 pontos; 
• Ausente: 16 pontos. 

3. Nos casos em que os Candidatos reúnam condições 
similares no momento do processo de admissão para as vagas 
permanentes, considerar-se-ão como fatores de desempate 
por ordem de importância decrescente: 

a. Maior desfavorecimento na situação sócio-económica do 
agregado familiar; 

b. Maior número de irmãos com deficiência no agregado; 
c. Maior tempo de frequência da Organização (só para os 

atuais Clientes). 
d. Antiguidade da data de inscrição (só para os Candidatos 

externos). 
 
 

NORMA VIII: Notificação da Admissibilidade 
 
Após a formalização da inscrição o Candidato é notificado da 
sua admissibilidade pelo Diretor Técnico. Esta notificação 
deve ser realizada por carta num prazo máximo de 20 dias. 
 
 

NORMA IX: Acolhimento dos novos Clientes 
 
Para os novos Clientes será elaborado um programa de 
acolhimento que visa facilitar a sua integração, 
nomeadamente nos aspectos relacionais. Este programa 
deverá ser definido em função das particularidades do 
Cliente, identificadas na fase de diagnóstico do processo de 
candidatura e não deverá exceder o período de um mês. 

 
 

NORMA X: Processo Individual do Cliente 
 
1. Cada Cliente terá um processo individual, contendo 
obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a. Documentos referentes ao processo de candidatura 
b. Dados clínicos relevantes 
c. Administração terapêutica 
d. Relatório de avaliação diagnóstica 
e. Plano Desenvolvimento Individual 
f. Horário individual 
g. Registos de monitorização e avaliação 

 
 

NORMA XI: Listas de Espera 
 
1. No caso do Candidato cumprir os critérios de 
admissibilidade e não existir vaga, será colocado em lista de 
espera hierarquizada de acordo com a pontuação obtida. 
Para os candidatos a lugares temporários, poderão ser 
sugeridas datas alternativas relacionadas com a existência de 
vagas. 
2. A lista de espera, assim como o mapa de ocupação de 
vagas temporárias, devem ser afixados em local próprio e 
acessível aos visitantes da CERCIMIRA, junto aos serviços 
administrativos e no lar residencial. 
3. Com periodicidade mensal e sempre que entre um novo 
Candidato para a lista de espera, esta é atualizada. 
 
 
CAPÍTULO III: INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 
 

NORMA XII: Instalações 
 
1. O edifício principal de apoio à Residencial está situado na 
Rua Pe. Real, no lugar de Cabeças Verdes, Seixo de Mira, 
integrando-se no espaço organizacional da CERCIMIRA, sito 
na Rua dos Claros, do mesmo lugar. Em termos 
administrativos as instalações integram-se na freguesia do 
Seixo, concelho de Mira, distrito de Coimbra. 
2. O edifício é composto por 11 quartos, cozinha, refeitório, 
sala de estar e convívio, área administrativa, sala de reuniões, 
gabinete técnico, gabinete médico e sala de estar para os 
ajudantes de ação direta. 
 
 

NORMA XIII: Período de Funcionamento 
 
1. O Lar Residencial funciona todos os dias do ano, 24 horas 
por dia em regime de acoplamento com as outras respostas 
organizacionais. 
 
 

NORMA XIV: Visitas e saídas à família 
 
1. Do processo individual do Cliente deverá constar uma lista 
discriminada com a identificação das pessoas que têm 
autorização prévia do Responsável Legal para visitar o 
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referido Cliente. Essa lista é validada através da assinatura do 
responsável legal do Cliente. 
2. As visitas deverão ocorrer dentro dos horários afixados 
para esse efeito. Sempre que exista uma atualização destes 
horários deverá ser comunicada por escrito aos 
representantes legais dos Clientes. 
3. Para evitar desencontros entre os visitantes e os visitados é 
aconselhável comunicar antecipadamente ao Gestor de Caso 
ou ao Diretor Técnico a intenção da visita. 
4. Nos casos em que o visitante não faça parte da lista 
discriminada, deverá obter junto do Representante Legal a 
respetiva autorização. Esta autorização pode ser transmitida 
ao Gestor de Caso ou ao Diretor Técnico via telefónica ou por 
escrito. 
5. Qualquer visita fora do horário estabelecido para o efeito 
deverá ter autorização prévia da Diretor Técnico. 
6. Todas as saídas com os Significativos (saídas pontuais, fins 
de semana ou férias) deverão ser autorizadas pelo Gestor de 
Caso ou pelo Diretor Técnico e programadas com 
antecedência de forma a facilitar o planeamento das 
atividades e a orgânica funcional da residência. 
 
 

NORMA XV: Pagamento da Comparticipação Familiar 
 
1. A comparticipação familiar poderá ser paga por 
transferência bancária ou presencialmente nos serviços 
administrativos da Organização até ao dia 8 de cada mês a 
que se refere. 
 
 

NORMA XVI: Disposições Gerais sobre Comparticipações 
 
1. Comparticipação familiar define-se como o valor pago pelo 
Cliente ou pelo seu representante legal pela utilização dos 
serviços e equipamentos, em função de uma percentagem a 
aplicar sobre o rendimento per capita do agregado familiar. 
2. Agregado familiar define-se como o conjunto de pessoas 
ligadas entre si por vínculo de parentesco, afinidade, ou 
outras situações similares, desde que vivam em economia 
comum, para além do Cliente da resposta social, 
designadamente: 

a. Cônjuge, ou pessoas em união de facto há mais de dois 
anos; 

b. Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha 
colateral, até ao 3.º grau; 

c. Parentes e afins menores na linha reta e na linha 
colateral; 

d. Tutores e pessoas a quem o Cliente esteja confiado por 
decisão judicial ou administrativa; 

e. Adotados e tutelados pelo Cliente ou qualquer dos 
elementos do agregado familiar e crianças e jovens 
confiados por decisão judicial ou administrativa ao 
Cliente ou a qualquer dos elementos do agregado 
familiar. 

3. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, não são 
considerados para efeito do agregado familiar, as pessoas 
que se encontrem nas seguintes situações: 

a. Tenham entre si um vínculo contratual (por ex. 
hospedagem ou arrendamento de parte da habitação); 

b. Permaneçam na habitação por um curto período de 
tempo. 

4. Considera-se ainda que a situação de economia comum se 
mantém nos casos em que se verifique a deslocação, por 
período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de algum dos 
membros do agregado familiar e, ainda que por período 
superior, se a mesma for devida a razões de saúde, 
escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho 
que revista caráter temporário. 
 
 

NORMA XVII: Rendimento do Agregado Familiar 
 
1. Para efeitos de determinação do montante de rendimento 
do agregado familiar (RAF), consideram-se os seguintes 
rendimentos: 

a. Do trabalho dependente; 
b. Do trabalho independente - rendimentos empresariais e 

profissionais; 
c. De pensões; 
d. De Prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos 

familiares e por deficiência); 
e. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para 

frequência e conclusão, até ao grau de licenciatura); 
f. Prediais; 
g. De Capitais; 
h. Outras fontes de rendimento (exceto os apoios 

decretados para menores pelo Tribunal, no âmbito das 
medidas de promoção em meio natural de vida. 

2. Para os rendimentos empresariais e profissionais no 
âmbito do regime simplificado é considerado o montante 
anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no 
Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de 
produtos e de serviços prestados. 
3. Consideram-se rendimento para efeitos da alínea c. no 
ponto 1, as pensões de velhice, invalidez, ou vitalícias, as 
prestações a cargo de companhias de seguros ou de fundos 
de pensões e as pensões de alimentos. 
4. Consideram-se rendimentos prediais, as rendas dos prédios 
rústicos, urbanos e mistos, pagas ou colocadas à disposição 
dos respetivos titulares, bem como as importâncias relativas 
à cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços 
relacionados com aquela cedência, a diferença auferida pelo 
sublocador entre a renda recebida do subarrendatário e a 
paga ao senhorio, à cedência do uso total ou parcial, de bens 
imóveis e a cedência de uso de partes comuns de prédios. 
5. Sempre que desses bens imóveis não resultem rendas, ou 
destas resulte um valor inferior ao determinado nos termos 
do presente ponto, deve ser considerado como rendimento o 
montante igual a 5% do valor mais elevado que conste da 
caderneta predial atualizada ou de certidão de teor matricial, 
emitida pelos serviços de finanças competentes, ou do 
documento que haja titulado a respetiva aquisição, reportado 
a 31 de Dezembro do ano relevante.  
6. O disposto no ponto anterior não se aplica ao imóvel 
destinado a habitação permanente do requerente e do 
respetivo agregado familiar, salvo se o seu valor patrimonial 
for superior a 390 vezes o valor da retribuição Mínima Mensal 
Garantida (RMMG), situação em que é considerado como 
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rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda 
aquele limite. 
7. Consideram-se rendimentos de capitais, os juros de 
depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de 
outros ativos financeiros, sem prejuízos do disposto no ponto 
seguinte. 
8. Sempre que os rendimentos referidos no ponto anterior 
sejam inferiores a 5% do valor dos créditos depositados em 
contas bancárias e de outros valores mobiliários, de que o 
requerente ou qualquer elemento do seu agregado familiar 
sejam titulares em 31 de Dezembro do ano relevante, 
considera-se como rendimento o montante resultante da 
aplicação daquela percentagem. 
9. Para apuramento do montante do rendimento do 
agregado familiar consideram-se os rendimentos anuais ou 
anualizados. 
 
 

NORMA XVIII: Despesas Fixas do Agregado Familiar 
 
1. Para efeitos de determinação do montante de rendimento 
disponível do agregado familiar, consideram-se as seguintes 
despesas fixas: 

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

b. Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de 
habitação própria e permanente. 

c. Despesas de transportes, até ao valor máximo da tarifa 
de transporte da zona de residência. 

d. Despesas com saúde e aquisição de medicamentos de 
uso continuado em caso de doença crónica. 

2. Para além das despesas referidas no número anterior, a 
comparticipação dos descendentes e outros familiares 
noutras respostas sociais é considerada também como 
despesa do respetivo agregado familiar. 
 
 

NORMA XIX: Cálculo para Apuramento do Montante de 
Rendimento Per Capita Mensal do Agregado Familiar 

 
1. O cálculo do rendimento per capita é realizado de acordo 
com a seguinte fórmula: 
 

n

draf

rc
−

= 12
 

 
Sendo que: 
 
     rc = Rendimento per capita mensal 
     raf = Rendimento do agregado familiar (anual) 
     d = Despesas mensais fixas 
     n = Número de elementos do agregado familiar 
 
 

NORMA XX: Prova de Rendimentos e de Despesas Fixas 
 

1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita 
mediante a apresentação da declaração de IRS, da respetiva 
nota de liquidação e de outros documentos comprovativos da 
real situação do agregado. 
2. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das 
declarações de rendimento, e após efectuadas as diligências 
que se considerem adequadas, pode ser convencionado um 
montante de comparticipação familiar até ao limite da 
comparticipação máxima. 
3. A falta de entrega de documentos a que se refere o 
número 1 desta Norma no prazo concedido para o efeito 
determina a fixação da comparticipação máxima. 
4. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada 
mediante a apresentação dos respetivos documentos 
comprovativos. 
 
 

NORMA XXI: Montante Máximo da Comparticipação 
Familiar 

 
1. A comparticipação familiar máxima, calculada nos termos 
das presentes normas, não pode exceder o custo médio real 
do Cliente verificado na resposta social, no ano anterior. 
2. Considera-se custo médio real do Cliente aquele que for 
calculado em função do valor das despesas efetivamente 
verificadas no ano anterior com o funcionamento da resposta 
social, atualizadas de acordo com o índice de inflação, e do 
número de Clientes que frequentaram a resposta social nesse 
ano. 
3. O custo médio por Cliente será afixado publicamente na 
sede da Organização assim que as contas do exercício 
relativas ao ano estiverem apuradas e aprovadas em 
Assembleia-geral. 
 
 

NORMA XXII: Redução de Comparticipações 
 
1. Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação 
familiar mensal quando o período de ausência, devidamente 
fundamentado, exceda 15 dias seguidos. 
2. Cabe ao Cliente ou Representante legal a comunicação do 
facto que origina a ausência à Direção Técnica. 
3. Situações de doença, férias gozadas por iniciativa do 
Cliente e/ou Representante Legal e outros motivos 
devidamente fundamentados e aceites pela Direção Técnica, 
são consideradas faltas justificadas para efeito de pagamento 
da comparticipação familiar. 
 
 

NORMA XXIII: Revisão de Comparticipações 
 
1. As comparticipações familiares, em regra, são objeto de 
revisão anual, a efetuar no início do ano civil. 
2. A CERCIMIRA pode proceder à revisão da respetiva 
comparticipação, por alteração das circunstâncias que 
estiveram na base da definição da comparticipação familiar 
de determinado agregado familiar, pela utilização de uma 
resposta social, designadamente, sobre o rendimento per 
capita mensal. 
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NORMA XXIV: Apuramento do Montante da 

Comparticipação Familiar 
 
1. A comparticipação é determinada pela aplicação de uma 
percentagem sobre o rendimento per capita do agregado 
familiar, sendo de 85% para Clientes com dependência total e 
de 75% para os restantes. 
2. Para efeitos de comparticipação familiar em Lar residencial 
consideram-se as normas constantes do presente 
regulamento, excetuando que, sempre que o valor da 
comparticipação familiar apurada seja inferior a 90% dos 
rendimentos do Cliente, a comparticipação familiar a aplicar é 
de 90% sobre o rendimento do mesmo. 
3. Aos Clientes que frequentam simultaneamente a resposta 
social CAO da CERCIMIRA, aplica-se uma taxa de 60% sobre o 
rendimento per capita do agregado familiar. 
4. O somatório das percentagens de comparticipação 
aplicadas a cada resposta social, não pode exceder os 100% 
do rendimento per capita apurado.  
5. Aos Clientes admitidos antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, cujas comparticipações não 
correspondam ao apurado no âmbito do mesmo, serão 
realizados ajustes anuais, de acordo com a Circular n.º4, de 
16 de Dezembro de 2014, até que se atinja o valor da 
comparticipação familiar devida. 
 
 

NORMA XXV: Refeições 
 
1. Nos dias úteis o Lar Residencial providencia as refeições do 
pequeno-almoço, lanche e jantar. Nos outros períodos, 
nomeadamente fins-de-semana, feriados ou férias de outros 
serviços de apoio onde os residentes possam estar inseridos, 
é também assegurado o almoço. 
2. Os horários de cada refeição são fixados de acordo com os 
períodos do ano. 
3. As ementas são afixadas no início de cada semana, no átrio 
principal da URBE. 
 
 

NORMA XXVI: Atividades/Serviços prestados 
 
Os serviços prestados ao nível da URBE são definidos no 
Plano de Desenvolvimento Individual do indivíduo a quem é 
prestado o apoio residencial, de acordo com a categorização 
de intervenções em vigor na CERCIMIRA. 
1. O lar residencial presta, designadamente, os seguintes 
serviços: 

a. Alojamento; 
b. Alimentação adequada às necessidades dos residentes, 

respeitando as prescrições médicas; 
c. Apoio nos cuidados de higiene pessoal; 
d. Apoio no desempenho das atividades de vida diária; 
e. Tratamento de roupa; 
f. Apoio no cumprimento de planos individuais de 

medicação, no planeamento e acompanhamento regular 
de consultas médicas e outros cuidados de saúde. 

2. O lar residencial desenvolve atividades desportivas, de 
animação sociocultural e lúdico-recreativas, podendo ainda 

disponibilizar outros serviços, tais como fisioterapia, 
hidroterapia, cuidados de imagem e transporte. 
3. Os serviços administrativos funcionam na sede da 
CERCIMIRA nos dias úteis e aos fins-de-semana no edifício da 
Residencial, em horário estabelecido para o efeito e 
publicamente afixado. Para além do tratamento do 
expediente normal, compete a este serviço prestar 
informações de ordem geral sobre o processo de candidatura 
e atender às solicitações dos beneficiários e/ou seus 
representantes no que respeita a atos administrativos. 
 
 

NORMA XXVII: Passeios/deslocações 
 
1. As atividades a realizar no exterior carecem de autorização 
dos responsáveis legais do Cliente. 
2. O serviço de transportes é assegurado de acordo com as 
necessidades específicas de cada Cliente ou da realização de 
atividades previstas em Plano Anual. Nas situações em que o 
Cliente revele autonomia para se deslocar ou possua 
capacidades para a atingir, deverá esta área fazer parte 
integrante da programação individual, no sentido da 
progressiva valorização pessoal e social do mesmo. 
3. Sempre que possível, a família deverá colaborar no 
transporte do Cliente de acordo com as necessidades 
surgidas. 
4. Os custos inerentes a estas atividades, nomeadamente 
bilhetes para aceder a espetáculos, museus, feiras de 
exposições e afins, serão comparticipados pelos Clientes ou 
seus Representantes Legais. 
 
 

NORMA XXVIII: Participação dos Clientes e/ou seus 
Representantes 

 
1. O Diretor Técnico deverá ser um elemento facilitador da 
constituição e funcionamento de grupos de auto-
representantes, de forma a promover a participação dos 
Clientes no funcionamento da URBE. 
2. Deverão ser criadas redes interactivas com a comunidade 
de forma a promover, sempre que possível, a participação 
dos clientes em atividades e associações comunitárias. 
3. As Famílias deverão ser envolvidas na elaboração, 
participação e avaliação do Planos de Desenvolvimento 
Individuais. 
4. Aquando do processo de admissão todos os 
Clientes/Famílias devem ser informados dos estatutos da 
CERCIMIRA e incentivados a iniciar o processo de adesão 
como sócios, de forma a poderem participar ativamente na 
vida da Organização. 
5. As sugestões e reclamações formuladas pelos Clientes e 
seus Representantes devem ser tidas em conta nas decisões 
que tenham a ver com o funcionamento. 
 
 

NORMA XXIX: Quadro de pessoal 
 
1. O quadro de pessoal da URBE encontra-se afixado na sala 
de espera dos serviços administrativos da Organização, assim 
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como o manual de funções onde estão descritos os 
conteúdos funcionais de cada categoria profissional. 
 

 
NORMA XXX: Direção técnica 

 
1. A direção técnica da URBE é assegurada por um 
profissional com formação superior no domínio das Ciências 
Sociais podendo acumular funções técnicas na sua área de 
formação de base. 
2. O Diretor Técnico é nomeado pelo Conselho de 
Administração da CERCIMIRA e tem como funções: 

a. Coordenar e supervisionar todos os Colaboradores da 
URBE e promover a sua contínua formação. 

b. Planificar, organizar e zelar pela execução das atividades. 
c. Monitorizar e avaliar a execução das atividades. 
d. Assegurar a qualidade técnica das intervenções. 
e. Representar a URBE nos domínios técnico e funcional 

junto das Entidades oficiais que tutelam o Lar residencial 
e perante o Conselho de Administração da CERCIMIRA. 

 
 

CAPÍTULO IV: DIREITOS E DEVERES 
 
 

NORMA XXXI: Direitos dos Clientes/Significativos 
 
1. Serem tratados de acordo com o princípio da não 
descriminação em função das suas crenças e valores, sejam 
eles religiosos, políticos, culturais ou de qualquer outra 
natureza. 
2. Ser salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua 
integridade física e psicológica. 
3. Serem auscultados no âmbito da avaliação da satisfação 
das partes interessadas e informados dos resultados desse 
procedimento. 
4. Manifestarem as suas opiniões livremente e participarem 
na planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades 
Organizacionais de acordo com o procedimento interno de 
Participação das Partes Interessadas. 
5. Ser-lhes facultado o regulamento interno. 
6. Serem informados dos resultados da avaliação dos seus 
Planos de Desenvolvimento Individuais. 
7. Verem esclarecidas dúvidas sobre quaisquer assuntos do 
seu interesse ou relacionados com o funcionamento da 
resposta. 
8. Outros direitos dos Clientes e dos seus Significativos são 
reconhecidos e descritos na Carta de Direitos e Deveres do 
Cliente, em vigor na CERCIMIRA. 
 
 

NORMA XXXII: Deveres dos Clientes/Significativos 
 
1. Cumprir as regras de funcionamento da Organização 
consignadas em regulamento interno. 
2. Zelar pelo bom estado das instalações e equipamentos da 
Organização. 
3. Prestar as informações necessárias para a organização dos 
seus processos individuais. 

4. Pagar comparticipação familiar acordada de acordo com a 
Norma XV deste regulamento. 
5. Colaborar na elaboração, execução e avaliação do Plano de 
Desenvolvimento Individual. 
6. Outros deveres dos Clientes e dos seus Significativos são 
reconhecidos e descritos na Carta de Direitos e Deveres do 
Cliente, em vigor na CERCIMIRA. 
 
 

NORMA XXXIII: Direitos da CERCIMIRA 
 
1. Exigir o cumprimento das regras de funcionamento do 
Centro. 
2. Exigir a comparticipação familiar acordada. 
3. Exigir a cooperação das Famílias/Significativos no 
desenvolvimento e acompanhamento dos Planos 
Individualizados dos Clientes. 
 
 

NORMA XXXIV: Deveres da CERCIMIRA 
 
1. Dar a conhecer ao Cliente e respetivo Representante o 
presente regulamento e outros documentos normativos que 
venham a ser adotados na CERCIMIRA. 
2. Prestar a informação de uma forma clara e acessível, 
envolvendo os Clientes e respetivos Representantes. 
3. Exigir a cooperação das Famílias/Significativos no 
desenvolvimento e acompanhamento dos Planos 
Individualizados dos Clientes nos actos de planeamento, 
acompanhamento e avaliação dos seus Planos de 
Desenvolvimento Individuais, assim como em atividades e 
projetos pontuais. 
4. Afetar os recursos materiais e humanos necessários à 
execução adequada do Plano de Desenvolvimento Individual 
de cada Cliente. 
5. Salvaguardar a confidencialidade dos dados pessoais dos 
Clientes. 
6. Responder a eventuais sugestões/reclamações dentro dos 
prazos estabelecidos para o efeito. 
7. Divulgar o Plano Anual de atividades da Organização e 
respetivo relatório. 
 
 

Norma XXXV: Depósito e guarda de bens dos Clientes 
 
1. Aquando do ingresso do Cliente o Gestor de Caso deve 
inventariar em impresso próprio os bens que este transporta 
consigo. 
2. A guarda destes bens do Cliente pode ser confiada a um 
determinado Colaborador, caso seja essa a vontade do 
Cliente e /ou seu representante legal. 
3. No caso do Cliente ter capacidade de gerir os seus bens e 
manifestar vontade de o fazer, o Diretor Técnico deve criar as 
condições físicas e técnicas para viabilizar esta vontade. 
 
 

Norma XXXVI: Contrato 
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1. A formalização da admissão do Cliente é realizada através 
da assinatura de um contrato de prestação de serviços entre 
a CERCIMIRA e o Cliente e/ou seu Representante Legal. 
2. Do contrato de prestação de serviços deve constar 
obrigatoriamente a identificação das partes, o objeto do 
contrato, o local e horário da prestação de serviços, o 
montante da comparticipação do Cliente ou Família e 
respetiva vigência. 
3. Poderão fazer parte do contrato outras disposições 
particulares acordadas no âmbito da prestação de serviços 
que não contrariem a legislação em vigor aplicável a esta 
resposta social. 
 
 

NORMA XXXVII: Sugestões/Reclamações 
 
1. Os Clientes, seus Representantes Legais, Colaboradores e 
demais partes interessadas, poderão, sempre que 
considerarem pertinente, apresentar sugestões ou 
reclamações relativas à sua situação particular ou sobre o 
funcionamento da Residencial. 
2. O procedimento sugestões/reclamações, assim como os 
respetivos impressos, estão acessíveis ao público no átrio 
principal da URBE e nos serviços administrativos da 
organização. 
3. Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento 
possui Livro de Reclamações que poderá ser solicitado nos 
serviços administrativos. 
 
 

CAPÍTULO V: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
NORMA XXXVIII: Alterações ao Regulamento 

 
1. A CERCIMIRA obriga-se a informar os Clientes e seus 
Representantes Legais de eventuais 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 estes assiste. 
2. As alterações ao presente regulamento serão igualmente 
comunicadas à entidade responsável pelo licenciamento e 
acompanhamento técnico da resposta Lar Residencial. 
 
 

NORMA XXXIX: Integração de lacunas 
 
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela 
CERCIMIRA, tendo em conta a legislação/normativos em vigor 
sobre a matéria. 
 
 

NORMA XL: Entrada em vigor 
 
O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação 
em Assembleia-geral da CERCIMIRA. 
 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
 

Mário Jesus Manata 
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