
CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO 

 

Artigo 1.º 

Enquadramento Geral 

 

A Cáritas Diocesana de Coimbra, é uma instituição particular de solidariedade social que tem, 

nomeadamente, por objetivo desenvolver atividades de ação social, bem como de promoção 

da saúde e de prevenção da doença, na área da Diocese de Coimbra. 

 

 

Artigo 2.º 

Enquadramento Específico 

 

Para realização do enunciado objetivo, a Cáritas Diocesana de Coimbra dispõe de uma 

Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção, doravante designada por ULDM, a 

que, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, o presente regulamento de uso e 

funcionamento se reporta. 

 

 

CAPÍTULO II 

SEDE E ÂMBITO 

 

Artigo 3.º 

Localização e âmbito geográfico 

 

A ULDM está instalada na Rua D. João Peculiar, n.º76, em Tovim, freguesia de Santo António 

dos Olivais em Coimbra 

 

 

Artigo 4.º 

Destinatários 

 

Pressuposta a adequação das respostas que proporciona, a ULDM dirige atividade a pessoas de 

ambos os sexos, portadoras de dependência que careçam do tipo específico de resposta que a 

mesma visa proporcionar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Artigo 5.º 

Missão 

 

1. A ULDM proporciona apoio social e cuidados de saúde de manutenção a pessoas com 

doenças ou processos crónicos, nos diferentes níveis de dependência e que não reúnam 

condições para serem cuidados no domicílio. 

2. Focaliza a sua atuação no bem-estar do Utente, garantindo serviços de qualidade. 

 

 

Artigo 6.º 

Visão 

 

A ULDM visa melhorar continuamente a sua atuação no apoio social e cuidados de saúde, 

caminhando para a excelência, numa parceria entre os cuidadores e os Utentes 

 

 

Artigo 7.º 

Valores e Princípios 

 

1. A ULDM visa assegurar a prestação individualizada e humanizada de cuidados sociais e de 

saúde.  

2. De modo a assegurar um clima de segurança afetiva, física e psíquica durante a 

permanência na ULDM, esta orienta a sua atuação pelos seguintes princípios e valores: 

a) Acesso aos Direitos Humanos, no exercício de uma cidadania, autonomia, privacidade, 

participação, confidencialidade, individualidade e dignidade; 

b) Respeito pela diferença de género, sócio-económica, religiosa, cultural, sexual do Utente 

e/ou pessoas próximas, bem como pelo projeto de vida definido por cada Utente, bem como 

os seus hábitos de vida, interesses, necessidades e expectativas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS E SERVIÇOS 

 

Artigo 8.º 

Objetivos 

 

1. A ULDM tem como objetivo geral proporcionar, de forma temporária ou permanente a 

prestação de cuidados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem 

em situação de dependência. 

2. Constituem nomeadamente objetivos específicos da ULDM: 



 
 

a) A melhoria das condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência, 

através da prestação de cuidados continuados de saúde e/ou apoio social; 

b) O apoio, o acompanhamento e o internamento adequados à situação específica do Utente; 

c) A melhoria contínua da qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde e de 

apoio social; 

d) O apoio aos familiares ou prestadores informais, na respetiva qualificação e na prestação 

dos cuidados; 

e) A criação de condições que permitam preservar a sociabilidade e incentivar a relação 

familiar; 

f) A articulação com outras unidades, organismos e entidades da Rede, de modo a garantir a 

continuidade da prestação de cuidados, a satisfação das necessidades das pessoas em 

situação de dependência, bem como a otimização da utilização dos recursos disponíveis. 

 

 

Artigo 9.º 

Serviços 

 

A ULDM assegura aos seus Utentes serviços na área da saúde ou na área psicossocial, 

promovendo nomeadamente: 

a) Atividades de manutenção e de estimulação; 

b) Cuidados de enfermagem diários; 

c) Prescrição e administração de fármacos; 

d) Apoio psicossocial; 

e) Controlo fisiátrico periódico; 

f) Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional; 

g) Animação sócio-cultural; 

h) Higiene, conforto e alimentação; 

i) Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

j) Apoio nas atividades instrumentais da vida diária. 

 

 

Artigo 10.º 

Nível de Intervenção 

 

1. A ULDM proporciona cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de 

dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento 

superior a 90 (noventa) dias consecutivos. 

2. A ULDM poderá, em casos excecionais, motivados por dificuldades de apoio familiar, ou de 

necessidade de descanso do principal cuidador, proporcionar o internamento temporário por 

período inferior ao previsto no n.º anterior, até ao limite de 90 (noventa) dias por ano.  

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

UTENTES 

 

Secção I 

Referenciação e Admissão 

 

Artigo 11.º 

Referenciação de Utentes 

 

De acordo com a legislação em vigor, apenas serão admitidos na ULDM Utentes referenciados 

e propostos pela Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), através das suas 

equipas. 

 

 

Artigo 12.º 

Procedimentos de Admissão e Acolhimento do Utente 

 

A proposta de admissão apresentada, deverá ser sempre acompanhada da documentação 

administrativa, social e clínica do Utente, imprescindível à constituição do processo do 

Utente e à preparação do plano de intervenção da equipa da ULDM. 

 

 

Secção II 

Registo de Dados 

 

Artigo13.º 

Processo Individual 

 

1. Em estrito cumprimento do n.º anterior, a ULDM deve instruir e manter atualizado um 

processo de cuidados de cada Utente, cujos dados são confidenciais e de acesso restrito, sem 

prejuízo da respetiva disponibilização para consulta por parte do Utente ou do seu 

representante legal, bem assim como por parte de familiares, quando expressamente 

mandatados para o efeito. 

2. O processo individual de cuidados deve estar dividido nas vertentes administrativa, social e 

clínica. 

3. O processo individual do utente está  arquivado e mantido em base de dados internos da 

unidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Artigo 14.º 

Processo Administrativo 

 

1. O processo individual do utente na vertente administrativa deverá conter nomeadamente 

cópia dos seguintes documentos: 

a) Bilhete de Identidade; 

b) Contribuinte e Fiscal; 

c) Cartão do Serviço Nacional de Saúde; 

d) Cartão de beneficiário de subsistema, caso se aplique. 

2. Deverá conter ainda: 

a) A concordância formal do utente quanto à admissão na ULDM e à assumpção dos encargos 

decorrentes das prestações de cuidados sociais cujo valor é calculado pela Equipa 

Coordenadora Local (ECL); 

b) A indicação da conta corrente referente aos procedimentos contabilísticos de cada Utente 

e do montante da comparticipação financeira devida pela prestação de cuidados de apoio 

social, bem como, se aplicável, documento de responsabilização por tal pagamento quando 

deva ser efetuado por terceiro; 

c) O Termo de Aceitação Informado do Utente sobre os cuidados de saúde e apoio social a 

prestar; 

d) A Declaração formal sobre o conhecimento e aceitação dos princípios e regras constantes 

no presente regulamento. 

 

 

Artigo 15.º 

Processo Social 

 

Na vertente social o processo individual do Utente deverá conter nomeadamente os seguintes 

elementos: 

a) Identificação familiar /responsável pelo Utente; 

b) Relatório acerca do circunstancialismo familiar e social do Utente; 

c) Outras informações e documentos considerados relevantes para o apoio a prestar ao 

Utente e seu agregado familiar. 

 

 

Artigo 16.º 

Processo Clínico 

 

No processo clínico do Utente deverão constar designadamente os seguintes documentos e 

informações: 

a) Cópia dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizados, que sejam 

relevantes para a decisão clínica; 

b) A determinação do grau de dependência do Utente; 



 
 

c) A avaliação integral das necessidades do Utente, nomeadamente ao nível dos serviços de 

enfermagem e reabilitação; 

d) O registo das observações, prescrições, administração de terapêutica e prestação de 

cuidados. 

e) Cópia da Nota de Alta. 

 

 

Artigo 17.º 

Plano Individual de Intervenção 

 

1. O Plano Individual de Intervenção (PII) constitui um documento no qual se identificam os 

problemas e necessidades do Utente, bem como se delineiam os objetivos e as metas que se 

esperam que este venha a alcançar.  

2. Visa determinar da forma mais clara possível, o âmbito de atuação das diferentes 

especialidades profissionais, prestadoras de cuidados ao Utente. 

 

 

Artigo 18.º 

Dados e Arquivo 

 

1. O Plano Individual de Intervenção deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) O nome do Utente; 

b) O número de quarto/ cama ou nº de Utente; 

c) A data de elaboração do PII; 

d) A identificação dos problemas/necessidades do Utente; 

e) A identificação das vantagens/pontos fortes do Utente; 

f) A determinação dos objetivos a atingir pelo Utente, bem como a data em que este os 

atinge; 

g) As áreas disciplinares convocadas à intervenção, bem como a determinação da sua área de 

atuação; 

h) As datas de revisão do PII; 

i) As assinaturas de todos os intervenientes convocados e interventores no processo. 

2. O PII, atenta a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade dos profissionais envolvidos, 

deverá ser arquivado no Processo Individual do Utente, num espaço devidamente identificado 

e autónomo para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Secção III 

Direitos, Deveres e Garantias 

 

Artigo 19.º 

Direitos dos Utentes 

 

1. Aos Utentes da ULDM é assegurado um tratamento urbano e com integral respeito pela 

honra e dignidade pessoal, bem como pela reserva da intimidade da vida privada, 

particularmente no que se refere à confidencialidade no tratamento dos dados pessoais 

constantes no respetivo processo individual.  

2. Consubstanciam nomeadamente direitos dos utentes: 

a) Receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde no âmbito dos cuidados 

preventivos, curativos, de reabilitação e paliativos; 

b) À prestação de cuidados continuados; 

c) A ser informado acerca da sua situação de saúde, dos cuidados de saúde existentes, suas 

competências e níveis de cuidados; 

d) A obter uma segunda opinião acerca da sua situação de saúde, a dar ou a recusar o seu 

consentimento, antes de qualquer ato médico ou participação em investigação ou ensino 

clínico. 

 

 

Artigo 20.º 

Deveres dos Utentes 

 

Aos Utentes é solicitado que cumpram as normas do presente regulamento e, em especial: 

a) Zelem pelo seu estado de saúde, procurando garantir o seu restabelecimento, participando 

na promoção da própria saúde e da comunidade em que vive; 

b) De fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias para a obtenção de 

um correto diagnóstico e adequado tratamento; 

c) Se abstenham de assumir qualquer comportamento que possa prejudicar a boa organização 

dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos; 

d) Respeitem e tratem com urbanidade e solicitude os restantes Utentes, a instituição e os 

seus representantes, bem como os trabalhadores e as demais pessoas que estejam ou entrem 

em relação com a ULDM; 

e) Zelem pela conservação e boa utilização dos bens da instituição, particularmente dos que 

lhes estiverem confiados ou que utilizem de forma exclusiva ou principal; 

f) Paguem pontualmente o montante correspondente ao valor diário determinado, bem como 

os consumos efetuados e as despesas realizadas que naquele se não incorporem; 

g) Participem de modo ativo na vida da ULDM, designadamente, apresentando as sugestões, 

queixas e reclamações que julguem convenientes, sobre as quais deverá ser prestada resposta 

ou informação em tempo oportuno; 

h) Comuniquem ao Diretor Técnico, atempadamente, as respetivas saídas e ausências, em 

impresso próprio fornecido pela ULDM; 

i) Cumpram e façam cumprir aos familiares e às visitas as normas do presente regulamento. 



 
 

Artigo 21.º 

Regras específicas de convivência e de segurança 

 

Os Utentes deverão tomar em devida nota que lhes é, nomeadamente, interdito: 

a) O consumo de medicamentos sem prescrição médica; 

b) A introdução ou o consumo de álcool ou substâncias ilícitas; 

c) O uso de aparelhos de rádio, televisão ou quaisquer outros por forma a incomodar 

terceiros, muito especialmente, durante o período de descanso noturno; 

d) O uso de botijas e cobertores elétricos, aquecedores e outros aparelhos que possam fazer 

perigar a segurança das pessoas e das instalações; 

e) Fumar dentro da ULDM; 

f) Ser portador de qualquer arma ou objeto que, como tal, possa ser utilizado. 

 

 

Secção IV 

Mobilidade e Alta dos Utentes 

 

Artigo 22.º 

Procedimentos de mobilidade e alta dos Utentes 

 

1. A ULDM, no que aos procedimentos de mobilidade e alta dos Utentes diz respeito, cumpre 

escrupulosamente as instruções e as diretivas emitidas pelos serviços competentes. 

2. Considera-se todavia que, quando o Utente atinge os objetivos terapêuticos delineados, 

ou, é considerada adequada a mudança deste para outra tipologia de cuidados dentro da 

RNCCI, devem as unidades informar e propor à ECL, de forma fundamentada, tais alterações, 

de modo a esta poder apreciar a alta ou a mobilidade do Utente. 

3. O planeamento da alta deve ser iniciado logo após a admissão do Utente de forma a 

permitir a articulação atempada com outras entidades, com vista à elaboração e transmissão 

da informação clínica e social, necessária à continuidade da prestação de cuidados. 

4. No momento da alta, a ULDM deve, nomeadamente: 

a) Disponibilizar ao utente ou ao seu representante legal, tal como à ECL, um relatório 

circunstanciado dos cuidados que lhe foram prestados denominado por “Nota de Alta”; 

b) Remeter ao médico de família e/ou médico assistente do Utente a informação da situação 

clínica do utente, com cópia da “Nota de Alta”; 

c) Guardar cópia da Nota de Alta no processo individual do Utente. 

 

 

Artigo 23.º 

Reserva de Vaga 

 

1. Durante o internamento na ULDM, quando se verifique a necessidade de internamento de 

um Utente em Hospital, na sequência de transferência por agudização de doença, não lhe 

será viabilizada qualquer reserva de vaga na unidade. 



 
 

2. A regra constante no n.º anterior poderá conter exceções a determinar pelos serviços da 

tutela. 

 

 

CAPÍTULO VI 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 24.º 

Direção Técnica 

 

1. A ULDM é dirigida por um Diretor Técnico que será responsável pelo funcionamento dos 

serviços e pelo cumprimento das normas do presente regulamento, bem como das disposições 

legais aplicáveis e das diretivas e instruções da direção da Cáritas Diocesana de Coimbra, 

nomeadamente, das que lhe forem transmitidas pelos respetivos superiores hierárquicos.  

2. Compete em especial ao Diretor Técnico da ULDM: 

a) Dirigir, coordenar e orientar os serviços por forma a garantir atuações técnicas e 

deontológicas corretas, num quadro de desenvolvimento qualitativo e quantitativo dos 

cuidados de saúde e de apoio social; 

b) Elaborar um plano e um relatório anual de atividades da ULDM, os quais serão submetidos 

para aprovação à Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra; 

c) Assegurar a articulação com as Equipas de Coordenação Local e Regional da Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados; 

d) Promover a instrução do processo individual dos Utentes, garantindo a atualização e o 

arquivamento dos mesmos; 

e) Acompanhar o desenvolvimento do plano individual de cuidados dos Utentes e acautelar a 

sua continuidade através do envolvimento familiar; 

f) Identificar os constrangimentos que justifiquem a necessidade de encaminhamento dos 

Utentes para qualquer outro tipo de resposta; 

g) Receber, registar e analisar as sugestões e as queixas dos Utentes, dando-lhes o devido e 

atempado andamento, tal como às reclamações formalmente apresentadas no respetivo livro; 

h) Centralizar a recolha de dados, nomeadamente de natureza estatística, relativos ao 

movimento da ULDM; 

i) Manter a Direção da Caritas Diocesana de Coimbra e os seus superiores hierárquicos 

informados sobre o andamento dos serviços, bem como promover ou recomendar a adoção de 

medidas tendentes a otimizar as condições de prestação de cuidados; 

j) Organizar e superintender os profissionais envolvidos na prestação de serviços; 

k) Definir as funções e responsabilidades de cada profissional, bem como as respetivas 

substituições em caso de ausência; 

l) Implementar um programa de formação adequado à unidade e facultar o acesso de todos 

os profissionais à frequência de ações de formação inicial e contínua, bem como desenvolver 

um programa de integração dos profissionais em início de funções na unidade. 

 

 

 



 
 

Artigo 25.º 

Diretor Clínico 

 

Ao Diretor Clínico compete em geral, coordenar toda a assistência prestada aos doentes, 

assegurando o funcionamento harmónico dos serviços assistenciais da ULDM, bem como a 

correção e a prontidão dos cuidados de saúde e, em especial, dirigir a ação médica. 

 

 

Artigo 26.º 

Quadro de Pessoal 

 

Para assegurar níveis de qualidade na prestação de cuidados, a ULDM dispõe de uma equipa 

multidisciplinar de acordo com o legalmente estabelecido, nomeadamente: 

- Enfermeiros; 

- Assistente social; 

- Fisioterapeuta; 

- Médico; 

- Nutricionista; 

- Pessoal auxiliar; 

- Psicólogo; 

- Terapeutas; 

- Outros profissionais. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA ATIVIDADE DA ULDM 

 

Secção I 

Funcionamento 

 

Artigo 27.º 

Horário de funcionamento 

 

1. A ULDM funciona ininterruptamente, 365 dias por ano e 24 horas por dia.  

2. A admissão de utentes na ULDM deverá ser feita em dias úteis preferencialmente das 10h00 

até às 17h30. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Secção II 

Apoio Psicossocial 

 

Artigo 28.º 

Apoio Psicossocial 

 

A ULDM presta apoio psicossocial aos seus Utentes, promovendo designadamente: 

a) O suporte emocional aos Utentes e suas famílias; 

b) O incentivo e a adesão à aprendizagem por parte do Utente e dos seus potenciais 

cuidadores, tendo em vista a continuidade de cuidados; 

c) A integração do Utente na sua comunidade, através do treino de ações e comportamentos 

indispensáveis à gestão da sua vida pessoal e relacionamento social;  

d) A informação dos Utentes e dos seus agregados no âmbito da proteção social na doença, na 

reabilitação e na readaptação ao meio familiar, social e laboral, bem como orientá-los para 

serviços de apoio especializado. 

 

 

Secção III 

Animação Sociocultural 

 

Artigo 29.º 

Animação Sociocultural 

 

1. A ULDM, por si ou em cooperação com quaisquer instituições, públicas, sociais ou privadas, 

procurará proporcionar a satisfação das necessidades de lazer e de quebra de rotinas 

essenciais ao equilíbrio e bem-estar físico, psicológico e social dos seus Utentes, 

desenvolvendo iniciativas propiciadoras do convívio e atividades de animação e de ocupação 

dos tempos livres, compreendendo, entre outras, deslocações e visitas culturais e recreativas. 

2. As condições e os critérios de participação nas iniciativas e atividades a que se reporta o 

número anterior são definidas caso a caso, sem prejuízo do particular apoio a prestar aos 

Utentes em situação de maior vulnerabilidade económica ou dependência funcional, em 

ordem a garantir a igualdade de oportunidades de acesso às ações desenvolvidas. 

 

 

Secção IV 

 Alojamento e Transporte 

 

Artigo 30.º 

Alojamento e Transporte 

 

1. Os Utentes admitidos são alojados nas instalações da ULDM, podendo ficar em quartos 

individuais, duplos ou triplos.  



 
 

2. Os custos inerentes ao transporte dos Utentes para o exterior da ULDM, serão 

determinados e imputados de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

Secção V 

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal 

 

Artigo 31.º 

Cuidados de higiene e conforto pessoal 

 

1. A ULDM, por forma a valorizar a individualidade a afirmação pessoal dos Utentes, incentiva 

a autonomização e a independência na satisfação das necessidades no âmbito dos cuidados de 

higiene e conforto pessoal, muito especialmente quanto à utilização das casa de banho e nos 

atos de vestir, despir e calçar. 

2. Os produtos de higiene e conforto, desde que sejam de uso geral e corrente, são 

fornecidos pela ULDM. 

3. Os encargos com fraldas deverão ser fixados de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

Secção VI 

Alimentação 

 

Artigo 32.º 

Dieta Alimentar 

 

1. A ULDM providencia por uma alimentação adequada e saudável aos seus Utentes. 

2. A dieta alimentar é organizada pela ULDM, reservando-se a dieta terapêutica para os casos 

em que haja indicação clínica. 

3. Os funcionários da ULDM incentivarão o auto cuidado no âmbito da alimentação dos 

Utentes e promoverão a manutenção ou recuperação da autonomia, em caso de limitação 

funcional. 

4. Por razões de segurança, bem como de foro médico, quer os Utentes, quer os seus 

familiares devem abster-se de trazer para o interior da ULDM quaisquer alimentos, sem o 

prévio conhecimento e aceitação por parte da Direção Técnica da ULDM. 

 

 

Artigo 33.º 

Horário e local das refeições 

 

1. O horário normal das refeições é o seguinte: 

Pequeno-almoço  Das 08.30h às 09.30h; 

Almoço     Das 12.30h às 14.00h; 

Lanche     Das 16.00h às 16.30h; 



 
 

Jantar     Das 19.00h às 19.30h. 

2. Caso exista prescrição médica serão servidos suplementos alimentares, respetivamente, 

cerca das 10.45 horas e das 22.30 horas. 

3. As refeições, por via de regra, são servidas no refeitório. 

4. Em caso de incapacidade ou de anormal incomodidade para o Utente, as refeições poderão 

ser servidas no leito ou em qualquer outro lugar que a ULDM julgue conveniente e adequado. 

 

 

Secção VII 

Lavandaria 

 

Artigo 34.º 

Tratamento de roupa 

 

1. Para usufruírem do serviço de lavandaria, os Utentes da ULDM devem, nomeadamente: 

a) Apor na sua roupa pessoal uma marca individualizada, que normalmente consiste no 

número atribuído a este aquando da sua admissão; 

b)  Relacionar as peças da sua roupa pessoal e proceder à sua entrega ao responsável pelo 

acolhimento, que acusará a receção, sendo que a Cáritas Diocesana de Coimbra se não 

responsabiliza pelo eventual extravio de qualquer peça de roupa que não esteja devidamente 

marcada ou que não tenha sido rececionada. 

2. A lavagem e o tratamento da roupa pessoal dos Utentes, salvo quando exija técnicas 

especiais de limpeza, é realizada gratuitamente pelos serviços de lavandaria da ULDM. 

3. Exclui-se do disposto do número anterior, as peças pessoais desde que tenham particular 

valor patrimonial ou estimativo. 

 

 

Secção VIII 

Contactos e Relacionamento Social 

 

Artigo 35.º 

Contactos e Relacionamento Social 

 

1. Os Utentes da ULDM podem comunicar com o exterior, nomeadamente por via telefónica 

bem como e receber visitas de familiares ou amigos, nos termos expressos no presente 

regulamento. 

2. As despesas das comunicações realizadas pelos Utentes, ou ao seu serviço, são por estes 

suportadas. 

3. As famílias dos Utentes devem acompanhá-los de forma contínua e sistemática, seja 

através de visitas regulares, seja através de contactos periódicos com os responsáveis da 

ULDM. 

4. As visitas aos Utentes devem, por via de regra, processar-se entre as 14.00h e as 20.00h. 



 
 

5. Tendo em conta os interesses do Utente, o Diretor Técnico, e sem prejuízo do normal 

funcionamento dos serviços, pode acordar outro regime de visitas que se mostre mais 

adequado a salvaguardar e a incrementar o quadro afetivo que o envolve. 

 

 

Secção IX 

Assistência Religiosa 

 

Artigo 36.º 

Assistência Religiosa 

 

A ULDM respeita todas as crenças e religiões professadas pelos seus Utentes, pelo que, 

sempre que estes o solicitem, esta providenciará no sentido de lhes ser prestada assistência 

religiosa. 

 

 

Secção X 

Instalações, equipamentos e materiais 

 

Artigo 37.º 

Instalações, equipamentos e materiais 

 

1. A ULDM controla e garante o acesso às suas instalações, dispondo de espaços interiores que 

permitem o livre acesso e circulação, nomeadamente a pessoas com limitações funcionais, em 

condições de higiene e conforto adequadas à prestação de cuidados de saúde. 

2. A ULDM dispõe dos equipamentos e materiais necessários à satisfação das necessidades dos 

sus utentes. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE BENS E VALORES DOS UTENTES 

 

Artigo 38.º 

Depósito 

 

1. É havido como contrato de depósito o ato pelo qual um Utente da ULDM entrega à Cáritas 

Diocesana de Coimbra quaisquer objetos ou valores, para que esta os guarde e restitua, 

quando exigidos. 

2. O contrato é gratuito não envolvendo nem retribuição do depositário, nem remuneração de 

depositante pelo depósito efetuado. 

3. No caso do depósito ter por objeto qualquer quantia em dinheiro, a Cáritas Diocesana de 

Coimbra constituirá uma conta corrente relativa a cada Utente e dará adequadamente 

expressão contabilística às operações de entrega ou de levantamento, total ou parcial, 



 
 

naquela realizadas, por forma a que seja a todo o momento possível identificar os saldos e 

verificar a regularidade dos movimentos de que aquele resulta. 

 

 

Artigo 39.º 

Entrega e restituição 

 

1. A entrega e a restituição de objetos ou valores depositados pelos Utentes deve ser feita, 

contra recibo na ULDM. 

2. Ressalvados os casos em que tenha sido nomeado representante legal para o utente, o 

Diretor Técnico assumir-se-á como gestor de negócios, designadamente daqueles que sofrem 

de grave limitação da capacidade de governar a sua pessoa ou os seus bens, agindo no 

interesse ou em conformidade com a sua vontade real ou presumida. 

3. Quando o levantamento de qualquer importância depositada se destinar ao pagamento de 

bens necessários ou serviços prestados ao Utente, deverão sempre que possível ser apensos à 

declaração de levantamento as faturas ou recibos correspondentes. 

4. O Diretor Técnico prestará contas e informará sobre a sua gestão, quando a tal solicitado 

pelo utente, seu representante ou pela Direção da Cáritas. 

5. Os serviços administrativos da Cáritas Diocesana de Coimbra, devem facultar ao 

interessado ou seu representante, com a possível celeridade, todos os elementos relevantes 

para o controlo da regularidade das operações de entrega e levantamento de fundos. 

 

 

Artigo 40.º 

Devolução bens e valores 

 

1. Cessando o alojamento, a devolução de bens e valores à guarda da ULDM, aí incluído o 

saldo da conta corrente do Utente, será efetuada contra recibo, por solicitação do Utente; do 

conjunto dos herdeiros habilitados ou de um seu representante para o efeito credenciado. 

2. Em caso de falecimento, o Diretor Técnico, após ter tomado as providências que entender 

convenientes junto da família do Utente, deve elaborar e assinar uma listagem dos bens e 

valores encontrados na posse do mesmo. 

3. A ULDM abster-se-á de efetuar comunicações de óbito entre as 0 e as 8 horas. 

 

 

CAPÍTULO IX 

ACOLHIMENTO E DISCIPLINA 

 

Artigo 41.º 

Acolhimento 

 

1. A Cáritas Diocesana de Coimbra procurará garantir a integração de cada Utente na vida da 

ULDM, sensibilizando-o para a necessidade de serem estritamente observadas as regras 

previstas no presente regulamento, condição indispensável para o estabelecimento de um são 



 
 

relacionamento interpessoal e institucional, baseado num compromisso constante de respeito 

mútuo e de solidariedade. 

2. No caso de violação dos deveres consignados no presente regulamento o Diretor Técnico 

advertirá o utente em falta, intimando-o ao seu cumprimento. 

 

 

Artigo 42.º 

Suspensão ou cessação do alojamento 

 

1. A Cáritas Diocesana de Coimbra, mediante parecer prévio, não vinculativo da ECL, reserva-

se o direito de suspender ou fazer cessar o alojamento na ULDM sempre que os Utentes, grave 

ou reiteradamente, violem as regras constantes do presente regulamento, de forma muito 

particular, quando ponham em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as 

condições e o ambiente necessários à eficaz prestação dos mesmos, o são relacionamento 

com terceiros e a imagem da instituição. 

2. A ECL deverá emitir parecer no prazo de 10 dias úteis a contar da data do pedido, sob pena 

da decisão se tornar definitiva.  

3. A suspensão ou a cessação dos serviços prestados são da competência da Direção da Cáritas 

Diocesana de Coimbra, sob proposta do Diretor Técnico da ULDM, após prévia audição do 

Utente e do respetivo agregado familiar, na pessoa de um dos seus membros. 

4. Para além da notificação da ECL, a decisão de suspender ou cessar o alojamento deve ser 

comunicada ao Utente, bem como ao representante do agregado familiar que tiver sido 

ouvido nos termos do número anterior. 

5. Salvo expressa indicação de qualquer outra data, a decisão produz efeitos no dia em que 

seja ou deva ser conhecida do Utente. 

 

 

 CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 43.º 

Cooperação 

 

A Cáritas Diocesana de Coimbra privilegiará formas atuantes de convivência e cooperação 

com a comunidade envolvente da ULDM, designadamente, com as famílias dos Utentes, com 

outras instituições particulares de solidariedade social e com os serviços de segurança social e 

de saúde, bem como com as autarquias locais. 

 

 

Artigo 44.º 

Livro de Reclamações 

 

O equipamento a que o presente regulamento se reporta possui um livro de reclamações que 

será facultado aos seus Utentes, para utilização nos termos legais, sempre que solicitado 



 
 

 

Artigo 45.º 

Casos omissos e execução de normas 

Compete à Direção da Cáritas diocesana de Coimbra, no respeito pelos estatutos e pelas 

disposições legai aplicáveis, interpretar o presente regulamento e integrar as suas lacunas, 

bem como emitir as diretivas e instruções que se mostrem necessárias à execução. 

 

 

Artigo 46.º 

Alteração do regulamento 

 

O presente regulamento e suas alterações deve ser remetido à Equipa de Coordenação 

Regional da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, bem assim como ser entregue 

aos Utentes ou seus familiares na data da admissão, entrando em vigor na data da sua 

afixação nas instalações da ULDM. 

 

 

Artigo 47.º 

Foro Competente 

 

O foro de Coimbra, com exclusão de qualquer outro, é o competente para dirimir qualquer 

litígio decorrente ou relacionado com o alojamento de Utentes no ULDM. 

 

 

Artigo 48.º 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a sua fixação nas instalações da 

ULDM, sendo aplicável a todos os utentes acolhidos ou a acolher, substituindo para todos os 

efeitos as normas presentemente em vigor. 

 

 

Aprovado em reunião de Direção de 22 de novembro de 2010 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COMIBRA 

O Presidente 

 

 

 

(Luís Miguel Baptista Costa) 

 

 


