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REGIMENTO INTERNO 

 

Este Regimento tem o objetivo de disciplinar as atividades, bem como fazer cumprir o 

disposto no Estatuto da Instituição Assistencial Nosso Lar, que é uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), acima de 60 anos, sem distinção de cor, raça, credo religioso, 

condição social ou convicção política, proporcionando atendimento sistematizado que 

permita um acompanhamento físico, social, emocional e espiritual, de forma a oferecer e 

promover boas condições e qualidade de vida. 

 

Assim, ficam sujeitos às diretrizes deste Regimento, todos os idosos e idosas assistidos (as), 

bem como seus familiares, representantes legais, amigos, vizinhos e parentes; visitantes 

(convidados ou não, assíduos ou esporádicos); e todos os funcionários, voluntários, 

prestadores de serviço e membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. 

 

Desta forma, as pessoas acima citadas ficam sujeitas a obediência das seguintes atribuições 

disciplinares e de competências, relacionadas ao funcionamento desta Instituição: 

 

 I. Disponibilidade de Vagas, Admissão e Fase de Adaptação: 

 
 1. Para admissão do idoso (a) deverão ser obedecidos, prioritariamente, os seguintes 

critérios mínimos de admissão, de acordo com RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 

COLEGIADA DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - RDC Nº 

283, DE 26 DE SETEMBRO DE 2005, que define normas de funcionamento para as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial. 

 2. O Serviço Social é responsável em organizar aos interessados uma Lista de Espera, 

obedecendo à ordem de entrega da Ficha para Solicitação da Vaga.  

 3. A institucionalização efetiva do (a) idoso (a) dependerá da avaliação físico-

psicossocial conduzida pelas Equipes Técnica e Médica, com aprovação formal de 

uma Comissão de Sindicância, formada pelo Presidente, Diretor de Serviço Social e 

Departamentos Jurídico e Financeiro da Instituição. 

4. Serão institucionalizados idosos (as) com Grau de Dependência I, ou seja, idosos (as) 
independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda; utilizados 
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para compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, 
óculos, aparelho auditivo, entre outros, com função assemelhada, e ainda, sem 
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; nos termos do 
item 3.3, 3.4 “a” da RDC nº 283; e com  

 

Grau de Dependência II – idosos (as) com dependência em até três atividades de 

autocuidado para a vida diária, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 

controlada, mediante prévia avaliação da Equipe Técnica e Médica da Instituição; 

5. Idosos (as) com Grau de Dependência III – não poderão ser recebidos pela 
Instituição, por motivos operacionais / estruturais; 

6. A capacidade máxima de atendimento é planejada de acordo com a disposição 
estrutural da entidade, onde o número de vagas não poderá ser superior a 100 (cem) 
idosos (as). 

 
7. O (a) idoso (a) deverá residir, preferencialmente, no município de Santo André-SP. 

Em caso de falta de candidatos desse município, as vagas remanescentes poderão ser 
preenchidas com candidatos de  municípios vizinhos; 

8. O (a) idoso (a)  deverá concordar, de livre e espontânea vontade em ingressar na 
Instituição, sem pressões ou manipulações familiares. Cabe ao familiar / responsável 
fazer o idoso compreender que ele virá morar e não simplesmente passar um 
período de tempo, férias ou fazer algum tipo de tratamento temporário. 

9. Caso o (a) idoso (a) não concorde em vir morar, de livre e espontânea vontade na 
Instituição, ele (a) não será aceito (a) e o familiar / responsável deverá providenciar 
sua retirada. 

10.  Após triagem/entrevista realizada pela Equipe Técnica/Médica, e aprovação da 
Comissão de Sindicância, será firmado um Termo de Responsabilidade entre o (a) 
idoso (a), ou seu responsável, e a Instituição.  

11. Em caso de aprovação, o (a)  idoso (a) / responsável deverá providenciar os Exames 
Médicos de rotina, exigidos pelo Médico Responsável da Instituição. Deverão ser 
entregues ao Serviço Social todos os Exames, Relatórios e Documentos exigidos pelo 
Protocolo de Admissão; 

12. Por solicitação da Vigilância Sanitária, TODO (A) idoso (a) admitido (a)  deverá estar 
com a Carteira de Vacinação em dia; caso a mesma não seja apresentada a Vaga será 
disponibilizada para o(a) próximo (a) da Lista de Espera; 

13. O Termo de Responsabilidade/contrato de prestação de serviço poderá e será 
rompido, a qualquer momento, por ambas as partes, em caso de descumprimento de 
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uma das cláusulas. Caso exista dificuldade ou resistência por parte do Responsável 
em retirar o (a) idoso(a) da Instituição, o Serviço Social será responsável por enviar 
Ofício à Promotoria Pública de Santo André, com cópia ao Conselho Municipal do 
Idoso e/ou Conselho Municipal de Assistência Social e registrar Boletim de 
Ocorrência na Delegacia mais próxima da Instituição; 

 

 II. Visitas e Ocorrências Externas  

1. Os dias e horários de visitas são os seguintes: segundas-feiras, terças-feiras, quintas-
feiras, sextas-feiras e domingos, das 13h30 às 16h; 

2. Não serão tolerados abusos quanto ao horário de visitas. 

3. Os visitantes deverão estar vestidos com discrição, usando o bom senso quanto ao 
comprimento de saias, vestidos, shorts e decotes. Pessoas sem camisa não serão 
admitidas em nossas instalações e serão convidadas a se retirar; 

4. É proibida a permanência de visitantes nos dormitórios e, mais ainda, sentar-se nos 

leitos. Sendo de uso coletivo, a privacidade dos (as) demais idosos (as) ocupantes do 

quarto deverá ser preservada. Favor utilizar os espaços comuns da Instituição, como 

Sala de TV, Salão de Eventos, Área Externa de Convivência, entre outros; 

5. Não é permitido tirar fotos ou realizar filmagens dos (as) idosos (as) ou das 
instalações da Instituição, com qualquer tipo de equipamento, inclusive aparelhos 
celulares, sem a devida autorização prévia da administração da Casa.  

6. É proibido dar valores em dinheiro diretamente aos idosos (a). Caso deseje contribuir 
com os trabalhos assistenciais da Instituição, realizar contribuição na Secretaria, 
mediante recebimento de comprovante de doação. 

7. É expressamente proibido mexer, retirar ou utilizar os pertences pessoais dos (as) 
idosos (as) ou doações de itens diversos a eles destinados, mesmo que ainda estejam 
acondicionados provisoriamente na portaria ou outra instalação da Instituição, 
aguardando a devida destinação. 
 

8. Exames e consultas externos deverão ser acompanhados pelos responsáveis ou 
quem os mesmos indicarem. A Instituição somente se responsabilizará pelos idosos 
(as) que não possuem familiares e/ou responsáveis; 
 

9. Em casos de Emergência, o (a) idoso (a) será prontamente socorrido (a) e 
imediatamente o seu Responsável será informado e deverá se apresentar ao local de 
atendimento para que o funcionário retorne à Instituição. 
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10. O Responsável é quem deverá indicar, acionar ou contratar pessoas que possam 

substituí-lo em casos de emergência ou rotina médica, se o mesmo não puder 
comparecer; 
 
 

11. O NÃO comparecimento, resistência, ou repetidas desculpas pelos Responsáveis ou 
Familiares, será entendido pela Instituição como “abandono” e o fato será registrado 
em Boletim de Ocorrência e haverá o rompimento do Contrato de Prestação de 
Serviços, sendo que o (a) idoso (a) deverá retornar imediatamente ao convívio 
familiar / do responsável. 

 

 III. Medicamentos, Alimentos e Produtos de Higiene Pessoal:  
 

1. Os Medicamentos deverão ser entregues no Posto de Enfermagem, para um 
funcionário do setor. É expressamente proibido deixar medicamentos com os (as) 
idosos (as), sob pena de haver algum tipo de sanção ou advertência por parte da 
Instituição; 

 
2. Alimentos: frutas, bolachas, iogurtes, chocolates, entre outros, deverão ser 

entregues para as áreas de Enfermagem, Nutrição ou Serviço Social e serão 
destinados ao uso coletivo. É expressamente proibido entregar alimentos 
diretamente aos idosos (as), pois isso pode comprometer a dieta e condições de 
saúde dos residentes; 

 
3. Familiares que entregarem alimentos diretamente aos idosos (as) serão advertidos 

quanto ao seu procedimento. Em casos recorrentes poderá haver o rompimento do 
Contrato de Prestação de Serviços e o(a) idoso(a) deverá retornar ao convívio 
familiar; 

 
4. Não é permitido entregar cigarros e fósforos/isqueiros diretamente aos idosos (as). 

Os mesmos devem ser entregues à equipe de Enfermagem ou Serviço Social que 
providencia a entrega, em frações, de forma a preservar, da melhor maneira possível, 
a condição de saúde dos (as) residentes. 
 

5. Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de droga 
lícita ou ilícita na Instituição.  
 

6. A Instituição reserva-se o direito de sancionar o visitante que causar algum tipo de 
constrangimento ou indisposição com os idosos, podendo não só adverti-lo como 
exigir que se retire das dependências da casa. 
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IV. Passeios Externos, Curativos e Agressões:  
 

1. Em caso de saída ou passeios realizados em família com o (a) idoso (a),  deverá ser 
solicitada uma autorização de saída ao Serviço Social / Enfermagem e as datas e 
horários de saída e retorno devem ser rigorosamente cumpridos. 

 
2. Caso a saída do (a) idoso (a) seja por tempo mais prolongado, o responsável pela 

retirada da idosa deverá avisar com antecedência para que sejam preparados 
medicamentos, roupas, etc. para o período de passeio; 

 
3. Se o (a) idoso (a), por algum motivo, estiver com algum tipo de curativo, o 

responsável deverá providenciar a troca do mesmo “diariamente”; de preferência 
por um  profissional capacitado; 

 
4. Idosos (as) com histórico de violência ou agressão familiar serão fotografados (as) 

antes de sair da Instituição e, caso seja averiguado algum hematoma ou algo 
semelhante no seu retorno, será registrado um Boletim de Ocorrência, para que o 
caso seja apurado pelos Órgãos competentes. 
 

V. Falecimento ou Desligamento Institucional: 

 1. Em casos de óbito do (a) assistido (a), a família é responsável pelo funeral, devendo 

posteriormente encaminhar a esta entidade, duas (2) cópias simples da certidão de 

óbito: uma será entrega à Vigilância Sanitária, conforme RDC 283 e a outra via será 

anexada ao Prontuário do (a) idoso (a) nesta Instituição, devendo permanecer em 

arquivo morto pelo período de 05 anos; 

 

 2. Em caso de óbito de residentes que não possuam responsável ou familiar, o Serviço 

Social será responsável por providenciar o funeral em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Santo André, utilizando o “Benefício Auxílio Funeral”; 

 

 3. O retorno do (a)  idoso (a) ao convívio familiar ocorrerá:  
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 a. Quando houver solicitação pessoal do (a) assistido (a) ou seu responsável 

legal;  

 b. Dificuldade do (a) idoso (a) na adaptação às normas e diretrizes desta 

entidade; 

 c. Quando houver a reorganização familiar com o compromisso de  reassumir 

o (a) idoso (a); 

 d. Quebra do Contrato de Prestação de Serviços pelo não cumprimento deste 

Regimento Interno; 

 e. Demais situações que deverão ser analisadas pela Equipe Técnica desta 

Instituição juntamente com a Comissão de Sindicância. 

 

 4. Aos idosos (as) sem responsável ou familiares que não se adaptarem ao convívio 

institucional ou que trouxerem transtornos e confusão para a coletividade, será dada 

a opção de recolocação em outra Instituição. Se o (a) idoso (a) negar-se a ser 

transferido (a), o Ministério Público de Santo André, juntamente com a Promotoria 

do Idoso do Município serão acionados. 

 

 5. Idosos (as) sem responsável ou familiares, mas que forem lúcidos (as) e devidamente 

orientados (as) mentalmente, poderão, a qualquer momento, deixar a Instituição, 

mediante assinatura do Desligamento Institucional. A partir do momento de seu 

desligamento voluntário, a Instituição deixa de ter qualquer obrigação com o (a) 

mesmo (a). Posteriormente, caso decida retornar à Instituição, deverá entrar em fila 

de espera pela vaga. 

 

 

 VI. Atendimento Médico: 

 
 1. A Instituição propicia aos residentes atendimento clínico geral, por médico 

contratado, nas dependências da Instituição; 

 
 2. A evolução médica é realizada semanalmente para os (as) idosos (as) que estejam 

com um quadro de saúde mais agudo ou que necessitem de acompanhamento, os 

(as) demais idosos (as) serão atendidos (as) de acordo com a necessidade; 
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 3. Em necessidade de consulta com outras especialidades médicas, exames ou 

internações, a Instituição encaminhará o (a) idoso (a) aos Sistema Público de Saúde 

do Município. 

 

 4. Todos os Exames exigidos no Protocolo de Inserção deverão ser juntados ao 

prontuário do (a) idoso (a); 

 

 5. Idosos (as) que possuem médicos de confiança ou convênio particular, só poderão 

ter os medicamentos alterados ou trocados mediante Prescrição Médica com 

RECEITA; 

 

 6. Alterações em condutas médicas, novos procedimentos ou orientações deverão ser 

repassadas para a Enfermeira Responsável, pessoalmente ou via e-mail; 

 

 VII. Pacientes Acamados, Psiquiátricos, Mal de Alzheimer e Demência Senil: 

 

 1. A instituição não possui estrutura / instalações apropriadas para institucionalização 

de pacientes acamados, psiquiátricos, com Mal de Alzheimer e demência senil, por 

isso, pacientes com esse quadro clínico não serão aceitos. Com o avançar da idade, 

existe a possibilidade do desenvolvimento de alguma dessas patologias e as mesmas 

deverão ser avaliadas pelo Médico da Instituição, assim como a conduta clínica a ser 

seguida deverá ser analisada e aprovada pelo corpo clinico da Instituição; 

 2. As ILPI’s filantrópicas são entidades que prestam serviços no campo da Assistência 

Social. Embora os serviços médicos e de enfermagem estejam presentes no 

cotidiano das ILPI’s, a preponderância do trabalho pertence ao campo da 

Assistência Social, conforme as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. Assim sendo, as ILPI’s não possuem estrutura física e operacional 

especializada para tratar de forma eficaz de idosos com demência ou quadros 

psiquiátricos; 

 3. Idosos (as) com Mal de Alzheimer que vierem a apresentar um comportamento 

agressivo deverão ser retirados (as)/transferidos (as) da Instituição com o intuito de 

preservar a segurança do coletivo. A transferência será de Responsabilidade da 

Família ou Responsável.  
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 4. Tais condutas podem ser adotadas a qualquer momento, inclusive com residentes 

antigos (as) da Instituição, pois o que deve prevalecer é a segurança do coletivo. 

 5.  

 

 

 

 

 

 

VIII.  Dos  Funcionários  

 

 1. Os funcionários deverão, em caso de dúvida, crítica, intercorrência com o (a) idoso 

(a) ou qualquer outra situação, reportar-se ao seu superior imediato, e este se 

encarregará de comunicar o fato à Administração; 

 2. Anualmente, os funcionários deverão atualizar a Carteira de Vacinação, conforme 

solicitação da Vigilância Sanitária, RDC 283; 

 3. Os funcionários deverão estabelecer vínculo empregatício em regime CLT, o Sindicato 

vinculado à Instituição para cuidar dos interesses dos funcionários é o 

SINDBENEFICENTE. Toda e qualquer alteração ou Convenções Coletivas deverá ser 

fixada em local acessível a todos os funcionários. 

 4. Faltas sem a devida justificativa ou Atestado Médico serão descontadas em holerite, 

sejam dias ou horas de trabalho; 

 

 5. Faltam repetidas ou sem aviso prévio poderão acarretar em advertência / suspensão, 

caso estejam comprometendo o bom andamento da área/Instituição 

 

 6.  

 

 

 

 

 

Base Legal: 

 

 Parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994 – Lei da Política 

Nacional do Idoso 

 Parágrafo 3º da Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2011 – Lei da Reforma Psiquiátrica 

Base Legal: 

 

 CLT – Consolidação das leis trabalhistas e normas esparsas aplicáveis 
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IX. Dos Voluntários 

 

 1. A Instituição aceita grupo de voluntários para diversas áreas de atuação. 

Esses voluntários estão cientes de que o trabalho realizado é não 

remunerado e sem vínculo empregatício; 

 

 2. Ao voluntário é facultada a oportunidade de contribuir com críticas e 

sugestões, reportando-se ao responsável pela área de atuação. Contudo, o 

voluntário, sob nenhum pretexto, deve interferir nos processos 

operacionais e/ou administrativos da área/Instituição; 

 

 3. O interessado a se tornar voluntário deverá Preencher o Termo de 

Voluntariado e anexar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF e 

Comprovante de Residência. Aqueles que realizem trabalhos mais 

especializados como manicure, cabeleireiro, podólogo, esteticista, etc. 

deverão apresentar certificado de conclusão de curso. 

 

 

 6.  

 

 

 

 

X. Doações: 

 

 1. Medicamentos: Todos os medicamentos doados serão pré-armazenados em um local 

apropriado para posterior conferencia e triagem; 

 

 2. Os medicamentos com prazo de validade em dia e com prescrição médica 

correspondente serão colocados em uso e os demais descartados. 

 

 3. Alimentos: Será verificada a Data de Validade e as Condições da Embalagem, 

posteriormente serão colocados em uso os que estiverem de acordo; 

 

Base Legal: 

 

 Lei do Voluntariado – Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.
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 4. Roupas, sapatos e afins: serão direcionados para uso dos residentes ou venda no 

Bazar; 

 

 5. Móveis e objetos: serão direcionados para uso dos residentes ou venda no 

Mercadão; 

 

 6. Todos os recursos gerados com a venda dessas doações serão revertidos na 

manutenção e andamento das atividades da Instituição, sempre com o intuito de 

manter ou aprimorar as condições e qualidade de vida dos (as) idosos (as). 

 

 

X. Denúncias: 

 

 1. Denúncias anônimas ou não, deverão ser averiguadas pela Administração, em 

conjunto com a Equipe Técnica, se for o caso. Quando procedentes, serão relatadas 

aos Órgãos de Fiscalização competentes, se necessário; 

 

 

XI. Considerações Finais: 

 

 1. Os (as) idosos (as) deverão ser tratados (as) por todos os funcionários, voluntários, 

corpo diretivo, familiares, visitantes e prestadores de serviço, em igualdade de 

condições. O relacionamento deverá ser baseado na ajuda mútua, confiança, 

cooperação e respeito; 

 2. Este regimento interno subordina-se às leis brasileiras, bem como ao Estatuto que 

institui e arregimenta a Instituição Assistencial Nosso Lar; 

 3. A Instituição está aberta ao recebimento, por escrito, de todas as sugestões para 

aprimoramento deste Regimento Interno.  


