Alvará Nº 22 / 2000

Cada Utente um sorriso …

Informação Genérica

Prestação de Serviços

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
•Idosos de ambos sexos, com qualquer grau de dependência
•Roupas identificadas com nome aquando da admissão
•Efetuar o pagamento de inscrição e mensalidade devida
•Entregar os documentos necessários » cópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão,
cartão de utente dos serviços de saúde ou de subsistemas a que pertença, cópia do
cartão de contribuinte e relatórios/processos médicos
HORÁRIOS
•Visitas
•Das 1430 às 1800
•Fora do período indicado, com caráter excecional, as visitas são condicionadas à sala de
estar
•Refeições
•Pequeno‐almoço » 09:00 Às 10:00
•Almoço » 12:30 Às 13:30
•Lanche » 16:30 Às 17:00
•Jantar » 19:00 Às 20:00
•Reforço » 22:00 Às 22:15
•Entradas e saídas dos utentes
•Sem limite de horário, desde que as saídas sejam devidamente autorizadas pelos
familiares responsáveis

INCLUÍDOS NA
MENSALIDADE

NÃO INCLUÍDOS NA
MENSALIDADE

• Cuidados médicos
• Cuidados de enfermagem permanentes
• Tratamento e lavagem da roupa
• Alimentação cuidada e adequada às patologias
• Vigilância permanente
• Transporte para instituições hospitalares em emergência
• Acompanhamento a consultas médicas
• Todos os produtos de higiene
• Serviço de barbearia
• Animação cultural e classe de movimento

• Transporte a consultas externas de rotina
• Fornecimento de fraldas, medicamentos, material para pensos,
suplementos proteicos / vitamínicos, outros bens não essenciais
• Uso de telefone
• Serviços de cabeleireira
• Serviços de fisioterapia ou outros

NORMAS GERAIS
•No caso de eventual saída da instituição é necessário o aviso prévio de um mês, sob pena
do pagamento obrigatório do mês seguinte
•Os preços praticados são atualizáveis à taxa de inflação
•A gerência desta casa reserva‐se ao direito de resolução do contrato a celebrar se
algumas das normas do Regulamento Interno vigente for violada ou se forem ocultadas
informações tidas por pertinentes para a avaliação do comportamento dos utentes.
•Caso o comportamento dos utentes se venha a revelar em crises de agitação ou violência
que perturbem o bom funcionamento da casa, a gerência pode optar pela resolução do
presente contrato
•Inscrição não reembolsável
•Mensalidade paga no início de cada mês até ao dia 8 (oito)
•Em caso de internamento hospitalar por períodos inferiores a um mês, a mensalidade é
paga na totalidade
•A leitura deste folheto não dispensa a consulta do nosso Regulamento Interno em
www.quintadoouteiro‐lar.pt (também fornecido no ato da celebração do contrato de
prestação de serviços)

PREÇÁRIO

• Para obter informação sobre o preçário
envie por favor e‐mail para:
quinta.do.outeiro@sapo.pt

Informação Institucional
Propósito

• Proporcionar
serviços
permanentes e
adequados à
problemática bio
psicossocial das
pessoas idosas.

Visão

• Cada Utente um
sorriso.

Resultado
esperado
• Utentes felizes e
ser um Lar
reconhecido no
mercado pela
qualidade das
suas
infraestruturas e
serviços
prestados.

Valores

• Ética » fazer com
princípios;
• Excelência »
fazer melhor,
fazer diferente;
• Família » de
forma cuidada e
pessoal.

Edifício
construído de
raiz

Refeições
adequadas às
patologias

Animação
cultural e
classe de
movimento

Quartos
duplos e
individuais
Amplos
espaços
interiores

Contacto com
a natureza

Cuidados de
saúde

