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 Proposta de alteração aos Regulamentos Internos: 

- Serviço de Apoio Domiciliário - 

 

Artigos 

 

Texto anterior 

 

Texto proposto 

Artigo 4º 

Funcionamento 

(pág. 2 e 3) 

O SAD funciona de 2ª. a 6ª.-feira, exceto feriados, das 9.00 às 

18.00 H, devendo a refeição ser entregue até às 13.30 H. 

O SAD funciona de 2ª. a 6ª.-feira, exceto feriados, das 9.00 às 

18.00 H, devendo a refeição ser entregue até às 13.30 H, exceto: 

- Feriados nacionais e feriado municipal (dia do Sr. de 

Matosinhos); 

- 24 de dezembro (véspera de Natal); 

- Terça-feira de carnaval. 

Artigo 5º 

Inscrição e admissão 
de utentes 

(pág. 3) 

e) Declaração de IRS ou comprovativos dos rendimentos 

auferidos quando aquela não se mostre obrigatória, do 

utente e agregado familiar 

e) Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação ou 

comprovativos auferidos quando aquela não se mostre 

obrigatória, do utente e agregado familiar.  

Artigo 6º 

Acolhimento de 
novos utentes 

(pág. 4) 

c) Reiteração das regras de funcionamento da resposta social 

em questão, assim como dos direitos e deveres de ambas 

as partes e as responsabilidades de todos os intervenientes 

na prestação do serviço, contidos no presente Regulamento 

c) Reiteração das regras de funcionamento da resposta social 

em questão, assim como dos direitos e deveres de ambas 

as partes e as responsabilidades de todos os 

intervenientes na prestação do serviço, contidos no 

presente Regulamento (é entregue um exemplar do 

Regulamento Interno) 
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Artigo 9º 

Contrato de 
prestação se serviços 

(pág.6) 

 4. Em caso de rescisão do contrato, deverá ser comunicado à 

parte interessada com 30 dias de antecedência 

Foi introduzido um novo Artigo  com o número 28º (Salvaguarda). (pág.15) 

Em caso de encerramento da resposta social, que possa ser decretado pelo governo ou por alguma entidade com poderes para o efeito, haverá lugar ao 

pagamento da comparticipação familiar, sendo a considerar a possibilidade de esta ser reduzida após a avaliação da situação que deu origem ao seu 

encerramento. 

Artigo 29º 

Entrada em vigor 

(pág. 15) 

Este Regulamento Interno terá de ser aprovado pela 

Assembleia Geral de Associados (AGA). Após a sua 

aprovação deverá ser enviado para a Segurança Social e 

comunicado aos utentes desta resposta social 30 dias antes 

da sua entrada em vigor. 

Qualquer alteração ao Regulamento Interno é comunicada 

ao Instituto da Segurança Social, I.P. com a antecedência 

mínima de 30 dias. 


