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APRESENTAÇÃO 

A Lei Orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) prevê a realização de 

“(…) ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado 

e social, na área das dependências e comportamentos aditivos” (al. e) do n.º 2 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 74/2016, de 8 de novembro, que regula o licenciamento, o 

funcionamento e a fiscalização do exercício da atividade das unidades privadas que atuem 

na área do tratamento ou da recuperação de pessoas com comportamentos aditivos e 

dependências e define os requisitos a que devem obedecer as suas instalações, 

organização e funcionamento, o mesmo é aplicável a todas as unidades privadas, com ou 

sem fins lucrativos, independentemente da designação ou forma jurídica adotadas, que 

atuem na área dos comportamentos aditivos e dependências e que se dediquem ao 

tratamento, reabilitação ou recuperação de pessoas com comportamentos aditivos e 

dependências. Estas unidades em causa podem ser unidades de internamento ou unidades 

de ambulatório, sendo as primeiras as clínicas de desabituação e as comunidades 

terapêuticas e as segundas os centros de consulta e os centros de dia. 

O presente guião, ainda que especialmente direcionado para as comunidades terapêuticas, 

por ser o tipo de unidade mais representativa nesta área, apresenta-se como um documento 

de referência para as ações de fiscalização destinadas à avaliação da organização e 

funcionamento das unidades de prestação de cuidados de saúde no domínio das 

dependências e comportamentos aditivos, com especial incidência na análise da qualidade 

dos registos clínicos, sociais e terapêuticos da unidade, em particular dos utentes 

convencionados e respetiva faturação. 

Embora não dispense a consulta de toda a legislação e regulamentação em vigor sobre as 

dependências e comportamentos aditivos, este guião, enquanto instrumento orientador para 

os inspetores da IGAS, também pode ser utilizado pelos profissionais dessas áreas para se 

assegurarem que o funcionamento das comunidades terapêuticas está em conformidade 

com as regras e respeita os direitos dos cidadãos. 
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ENQUADRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 

Objetivo da fiscalização 

O objetivo da IGAS na fiscalização das unidades privadas que atuem no domínio do 

tratamento ou da recuperação de pessoas com comportamentos aditivos e dependências é 

contribuir para a existência de unidades seguras, credíveis e com qualidade nesta área, 

para a existência de boas condições de trabalho nesses estabelecimentos e também para 

um melhor acolhimento e tratamento dos utentes. 

Para tanto, importará avaliar a organização e funcionamento das unidades de prestação de 

cuidados de saúde no domínio das dependências e comportamentos aditivos, por ora na 

sua tipologia de comunidades terapêuticas, verificando-se o cumprimento dos requisitos 

legais previstos pelo Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 74/2016, de 8 de novembro, bem como analisar o contrato de 

convenção da entidade com o SNS, aferindo da sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos pelo Despacho n.º 16938/2013, de 2 de setembro de 2013, do Secretário de 

Estado Adjunto e do Orçamento e do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 

(publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro de 2013), em 

termos da faturação apresentada às Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS, I. P.). 

Esta fiscalização tem ainda como propósito identificar as fragilidades suscetíveis de 

propiciar a eventual ocorrência de fraude. 

Âmbito da fiscalização 

O âmbito desta fiscalização é constituído pelas disposições legais e regulamentares e das 

orientações aplicáveis, bem como pela qualidade dos serviços prestados no âmbito dos 

comportamentos aditivos e das dependências, com especial incidência nas comunidades 

terapêuticas. 

As comunidades terapêuticas são unidades de internamento para estadas prolongadas, sem 

recurso a terapêuticas medicamentosas de desabituação, com suporte psicoterapêutico e ou 

socioterapêutico e apoio médico de clínica geral, com supervisão de um médico psiquiatra 

(n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 74/2016, de 8 de novembro). 

Esta fiscalização tem igualmente por objeto conhecer os procedimentos de controlo 

instituídos em matéria de prestação de serviços e respetiva faturação pelas entidades 

convencionadas que prestam cuidados de saúde no domínio das dependências e 

comportamentos aditivos. 
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Equipa de inspetores 

Cada fiscalização é conduzida por uma equipa de pelo menos dois inspetores, podendo 

existir uma divisão de trabalho em qualquer uma das diferentes fases, designadamente na 

preparação, execução, relato ou acompanhamento da implementação das recomendações. 

Resultados da fiscalização 

Após a conclusão da fiscalização, a equipa de inspetores elabora um relatório (utilizando 

para o efeito o modelo de relatórios da IGAS) que será suportado pela ficha da fiscalização 

constante deste guião e assente nas normas técnicas verificadas, elencando as 

insuficiências detetadas e as respetivas recomendações para que sejam corrigidas práticas 

que não cumpram as disposições legais aplicáveis, ou remetendo para outras entidades 

competentes na matéria, incluindo para efeitos eventualmente sancionatórios. 

Quando não se verifique a necessidade de recomendar qualquer correção, o relatório 

poderá conter a indicação de práticas que possuam características exemplares, para que 

estas possam ser divulgadas e adotadas por outras entidades na área da prestação de 

cuidados de saúde no domínio das dependências e comportamentos aditivos. Esta 

referência poderá também constituir um estímulo para que estas entidades invistam na 

melhoria da gestão dos seus estabelecimentos. 
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FICHA DA FISCALIZAÇÃO 

Identificação do processo de fiscalização 

NÚMERO DO PROCESSO:  

NÚMERO DA ORDEM DE 
SERVIÇO: 

 

DATA DA ORDEM DE 
SERVIÇO: 

 

INSPETORES(AS): 

 

 

Identificação da entidade fiscalizada 

DESIGNAÇÃO SOCIAL:  

NIPC/NIF:  

SEDE SOCIAL:  

TELEFONE(S):  

CORREIO ELETRÓNICO:  

REPRESENTANTE LEGAL 
(NOME E CARGO): 

 

SÍTIO NA INTERNET:  

REDES SOCIAIS:  
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Identificação do estabelecimento fiscalizado 

DESIGNAÇÃO:  

MORADA:  

TELEFONE:  

RESPONSÁVEL (NOME E 
CARGO): 

 

SÍTIO NA INTERNET:  

REDES SOCIAIS:  

Período de execução da fiscalização 

 DATA HORA 

INÍCIO:   

FIM:   
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1. EDIFÍCIO 

1.1. Instalações 

NORMAS: Artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde está instalada num edifício com uma estrutura de 
betão? 

   

O edifício é exclusivamente destinado à unidade de saúde?    

O edifício é parcialmente destinado à unidade de saúde?    

Caso o edifício seja parcialmente destinado à unidade de saúde: 

As partes destinadas à unidade de saúde constituem instalações 
independentes? 

   

Os acessos e a circulação são privativos?    

É um edifício remodelado?    

É um edifício com uma estrutura de alvenaria que observa a legislação 
em vigor? 

   

NOTAS: 
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1.2. Acessos 

NORMAS: Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Existe um acesso para utentes e público separado do acesso para 
serviços? 

   

Existe um acesso para serviços separado do acesso para utentes e 
público? 

   

Estes acessos garantem a acessibilidade aos diferentes tipos de serviço 
necessários à unidade de saúde? 

   

NOTAS: 
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1.3. Normas genéricas de construção 

NORMAS: Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade privada de saúde cumpre as normas genéricas de construção, 
de acordo com a legislação em vigor? 

   

As seguintes áreas são de fácil limpeza? 

Os tetos?    

As paredes?    

Os pavimentos?    

Quando se mostre necessário é possível efetuar a desinfeção dessas 
áreas sem uma degradação prematura? 

   

As instalações garantem boas condições de conforto aos níveis:  

Ao nível térmico?    

Ao nível acústico?    

Nas instalações verifica-se a ausência de: 

Cheiros?    

Fumos?    

NOTAS: 
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1.4. Internamento e apoios 

NORMAS: Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de: 

Quartos individuais com uma área mínima de 8m2?    

No caso de quartos múltiplos, estes dispõem de áreas mínimas de 
5m2 por cada cama? 

   

Instalações sanitárias para utentes na zona dos quartos?    

Em caso afirmativo estes quartos individuais possuem: 

Portas a abrir para o exterior ou de correr?    

Puxadores redondos e de fácil abertura pelo pessoal?    

As instalações sanitárias encontram-se na proporção de uma cabine, 
lavatório e duche por cada cinco utentes? 

   

Estas instalações estão adaptadas a pessoas com mobilidade 
condicionada? 

   

Estas instalações possuem um sistema de emergência de betoneira e 
espelhos inquebráveis? 

   

A unidade de saúde tem um gabinete médico com uma área mínima de 
10m2? 

   

A unidade de saúde possui uma sala destinada aos técnicos com uma 
área mínima de 10m2? 

   

Existem instalações sanitárias para uso exclusivo do pessoal?    

NOTAS: 
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1.5. Sala de refeições 

NORMAS: Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Existe uma sala destinada às refeições?    

Em caso afirmativo, a sala de refeições: 

Possui área, acabamentos e instalações em conformidade com as 
atividades a desenvolver? 

   

Respeita as normas de higiene e segurança exigidas por lei?    

A sua área é inferior a 2m2 por utente para uma utilização simultânea 
de, no mínimo, 50% dos utentes? 

   

NOTAS: 
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1.6. Sala polivalente 

NORMAS: Artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de uma sala polivalente destinada a: 

Convívio?    

Reuniões?    

Atividades recreativas de grupo?    

Atividades pedagógicas?    

Atividades de formação?    

A área da sala é inferior a 2m2 por utente para uma utilização simultânea 
de, no mínimo, 50% dos utentes? 

   

NOTAS: 

 

1.7. Outros espaços 

NORMAS: Artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de um espaço exterior destinado a 
atividades de ar livre, com uma área não inferior a 2m2 por utente, para 
uma utilização simultânea de, no mínimo, 50% dos utentes? 

   

NOTAS: 
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2. INSTALAÇÕES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS 

ESPECIAIS 

2.1. Aspetos gerais 
NORMAS: Artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de: 

Instalações elétricas?    

Destino final dos resíduos produzidos?    

Fornecimento de alimentação?    

Serviços de lavandaria?    

Equipamentos frigoríficos?    

Abastecimento de águas e tratamento de efluentes?    

Segurança contra incêndios?    

Segurança contra intrusão?    

Observação: O projeto, conceção e funcionamento das instalações técnicas e 
equipamentos especiais devem obedecer às normas em vigor, bem como às 
recomendações específicas que a natureza dos vários serviços venha a justificar, de 
modo a criar adequadas condições de prestação de serviços, de conforto e ambiente, de 
acordo com padrões atuais de qualidade e segurança. 

NOTAS: 
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2.2. Serviços de alimentação, lavandaria, equipamentos frigoríficos, 
depósitos de reserva de água e tratamento das águas residuais 
domésticas 

NORMAS: Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, que remete para os artigos 

23.º a 27.º do mesmo diploma. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Unidade de saúde com confeção de alimentos para os utentes?    

Nesse processo possui áreas adequadas a: 

Armazenamento?    

Conservação?    

Preparação?    

Nesse processo possui o seguinte equipamento mínimo: 

Copa de apoio?    

Bloco de confeção?    

Equipamento para lavagem de loiça?    

Equipamento adequado à preparação de alimentos?    

Exaustor de cheiros?    

Eletrocutor de insetos?    

A unidade de saúde sem confeção para os utentes, possui:    

Espaço próprio para preparação de pequenos-almoços, lanches e 
refeições leves? 

   

Copa de Apoio?    

Eletrocutor de insetos?    

Exaustor de cheiros?    

A unidade com internamento/atendimento a doentes com doenças 
infetocontagiosas, possui máquina de lavar com programa de desinfeção? 
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Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

O equipamento descrito bem como as bancadas de apoio, são 
construídos com material que garanta as condições de higiene? 

   

O equipamento é adequado às necessidades da unidade de saúde?    

A unidade de saúde assegura por si o tratamento de roupa?    

Em caso afirmativo, cumpre os seguintes requisitos: 

Área ajustada à sua receção (zona autónoma e adequada para 
roupas sujas)? 

   

Área adequada para a sua lavagem?    

Área ajustada ao seu tratamento e armazenamento (zona autónoma e 
adequada para roupas limpas)? 

   

Máquina de lavar roupa com programa de desinfeção térmica?    

Secador?    

Ferro de engomar, do tipo industrial, com produção de vapor?    

Tábua de engomar do tipo industrial?    

A unidade de saúde assegura o tratamento e lavagem de roupa com recurso a terceiros, 
possui: 

Contrato de prestação de serviços para o efeito?    

Máquina de lavar roupa do tipo doméstico?    

Ferro de engomar com produção de vapor?    

Tábua de engomar?    

Os equipamentos frigoríficos cumprem os seguintes requisitos: 

Possuem isolamento térmico?    

Encontram-se em estado de conservação que lhe confira, em caso de 
corte de energia, autonomia de mínima de doze horas? 

   

A unidade de saúde confeciona as refeições para os utentes?    

Os equipamentos frigoríficos têm características em conformidade 
com os produtos a que se destinam? 
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Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde que não confecione as refeições para os utentes, possui: 

Um frigorífico do tipo doméstico com congelador independente?    

Os depósitos de reserva de água cumprem os seguintes requisitos: 

Origem da água de consumo: 

A água de consumo tem origem no abastecimento público?    

A água de consumo tem outra origem?    

Qual: 

Observação: Nos termos do n.º 1 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, 
as unidades de saúde apenas podem dispor de depósitos de água para o consumo 
quando as entidades públicas de distribuição de água não puderem assegurar o 
abastecimento em boas condições de caudal e de pressão. 

Os depósitos de reserva de água são objeto de controlo sanitário, nos 
termos da legislação em vigor? 

   

As reservas de água para combate a incêndios obedecem às medidas 
de segurança a aplicar em edifícios comerciais? 

   

O destino das águas residuais é: 

A rede de coletores municipais?    

Outro destino?    

Qual? 

NOTAS: 

 

2.3. Fornecimento de energia elétrica em situações de emergência 

NORMAS: Artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 
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Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde possui condições próprias que possibilitem o seu 
funcionamento em situações de emergência (v.g. gerador de emergência)? 

   

Em caso de falha de energia da rede este assegura a alimentação de: 

Sistemas Iluminação de emergência?    

Central telefónica e sistemas de segurança?    

NOTAS: 
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2.4 Resíduos hospitalares 

NORMAS: Artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, que remete para o artigo 

22.º do mesmo diploma. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Caso a unidade produza resíduos hospitalares: 

Tem local de armazenagem de acordo com a legislação em vigor?    

Tem sistema de tratamento de resíduos?    

Qual? 

Tem gestão externa de resíduos?    

Qual a empresa responsável? 

Existe um contrato estabelecido?    

NOTAS: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE 

3.1. Direção técnica 

NORMAS: Artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de um diretor técnico com a habilitação e 
formação adequadas? 

   

A unidade de saúde é supervisionada por um médico psiquiatra?    

(Observação: Solicitar a cédula profissional.) 

A unidade de saúde tem definido um programa terapêutico?    

O diretor técnico tem a responsabilidade da definição e execução do 
programa terapêutico? 

   

NOTAS: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

3.2. Pessoal 

NORMAS: Artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de um médico responsável pela vigilância da 
saúde dos utentes? 

   

Continuidade dos tratamentos prévios à admissão dos utentes?    

Continuidade dos tratamentos prévios à admissão dos utentes?    

Encaminhamento dos utentes para outras estruturas de saúde, 
quando necessário? 

   

As unidades dispõem de pessoal técnico devidamente habilitado e 
com formação adequada? 

   

As unidades asseguram a presença física e permanente de pessoal 
habilitado e com formação considerada adequada? 

   

O pessoal referido é em número necessário para as atividades a 
desenvolver na unidade de saúde? 

   

N.º de técnicos:  

Em que áreas?  

Psicologia:  

Terapia Ocupacional:  

Reinserção Social:  

Serviço Social:  

Outras:  

N.º de monitores:  

N.º de enfermeiros:  

N.º de médicos:  

Quais as especialidades médicas:  

Medicina Interna:  

Medicina Geral e Familiar:  
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Psiquiatria:  

Outras:  

Observação: Solicitar, quando seja o caso, cédulas profissionais para anexar ao processo. 
Solicitar a relação do pessoal, incluindo as respetivas categorias profissionais, 
habilitações, descrição de funções e escalas de serviço. 

NOTAS: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

3.3. Normas de funcionamento 

NORMAS: Artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro. 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

Foram verificados os requisitos para admissão dos utentes: 

Prévia avaliação médica (clínica geral)?    

Prévia avaliação psiquiátrica?     

Estas avaliações encontram-se registadas no processo clínico do utente?    

Existe uma declaração expressa de opção de internamento por parte 
do utente? 

   

Existe uma declaração expressa de conhecimento do regulamento 
interno da unidade de saúde por parte do utente? 

   

Existe uma declaração expressa de conhecimento do programa 
terapêutico da unidade de saúde por parte do utente? 

   

NOTAS: 

 

  

http://www.igas.min-saude.pt/


 

www.igas.min-saude.pt 

Página 24 de 28 

Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

3.4. Registos e processos clínicos, seguro de atividade, regulamento 
interno e tabela de preços, livro de reclamações 

NORMAS: Artigo 48.º remete para os artigos 31.º a 34.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de 

janeiro 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade possui um registo de todos os utentes atendidos que garanta 
a confidencialidade dos processos clínicos? 

   

Nos processos clínicos dos utentes encontram-se os registos dos seguintes elementos: 

Exames complementares de diagnóstico prévios à admissão?    

Tratamentos efetuados?    

Identificação dos responsáveis pela respetiva prescrição e execução?    

Datas dos tratamentos?    

Datas de internamento e alta?    

Situação clinica à data da alta, ou, não tendo havido internamento, à 
data da observação? 

   

Outros registos que considerem adequados?    

A unidade de saúde contratou e mantêm em vigor um seguro de 
responsabilidade civil e profissional que cubra os riscos inerentes à 
respetiva atividade e à atividade dos profissionais? 

   

A transferência da responsabilidade civil do exercício da atividade?    

A transferência de responsabilidade civil profissional?    

Se sim, qual? 

Número da apólice:  

A unidade de saúde dispõe de regulamento interno?    

O regulamento interno encontra-se afixado em local bem visível e 
acessível aos utentes? 

   

A unidade de saúde dispõe de uma tabela de preços?    

Está afixada em local bem visível e acessível aos utentes?    
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde dispõe de livro de reclamações, nos termos da lei 
em vigor? 

   

A divulgação do livro de reclamações está afixada em local bem visível e 
acessível aos utentes? 

   

Existem reclamações?    

NOTAS: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

3.5. Licenciamento e fiscalização  

NORMAS: Artigos 57.º e 57-A do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade de saúde tem licença de funcionamento?    

Entidade emissora: 

Número da Licença:  

Data de emissão:  

A licença referida fixa os serviços autorizados a prestar, com indicação 
do tipo e lotação da unidade? 

   

A unidade de saúde já foi alvo de uma fiscalização?    

Qual a entidade(s)? 

Observação: Se necessário, solicitar cópias. 

NOTAS: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

4. CONVENÇÕES 

NORMAS: Despacho n.º 16938/2013, de 2 de setembro de 2013, do Secretário de Estado 

Adjunto e do Orçamento e do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro de 2013). 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

A unidade celebrou uma convenção, ou convenções, de acordo com o 
clausulado-tipo? 

   

Cada convecção contém, designadamente, os seguintes elementos: 

A identificação das entidades outorgantes?    

A identificação das valências a convencionar?    

A capacidade global em número de camas?    

O número de camas ou de lugares convencionados consoante o tipo 
de cuidados a prestar objeto da convenção? 

   

Os valores a serem pagos pelo estado mensalmente por cada utente?    

O período de vigência da convenção?    

A indicação do número de camas reservadas para utentes nas 
situações descritas na al. j), do n. º 3, do Despacho? 

   

A indicação do número camas reservada a utentes para programa 
específico de longa duração (als. l) e m), do n. º 3, do Despacho)? 

   

Observação: Solicitar cópias das convenções, das listagens nominativas e respetivas 
faturas remetidas mensalmente para a Divisão de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (DICAD) de cada ARS, I.P., e listagem de residentes 
internados à data da ação e nos meses selecionados para verificação da sua 
conformidade. 

As listagens emitidas para processamento são: 

Nominativas?    

Emitidas mensalmente?    

Remetidas para a DICAD da ARS, I.P. correspondente?    

As listagens contêm elementos identificativos de cada utente, nomeadamente: 
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Guião para a Fiscalização das Unidades de Prestação de Cuidados de 
Saúde no Domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos: 

Aspetos fiscalizados Sim Não N.A. 

O número de identificação civil?    

O número de beneficiário?    

O subsistema de saúde?    

O número de termo de responsabilidade?    

A data de emissão (do termo de responsabilidade)?    

A data de admissão?    

A data de alta?    

O valor faturado?    

O valor faturado corresponde ao tempo de permanência efetivo?    

São comunicadas atempadamente às entidades competentes as seguintes datas: 

A data efetiva de admissão do utente?    

A data de saída do utente?    

NOTAS: 

 

FIM DO DOCUMENTO 
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