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Olá e bem-vindo ao Programa de 
Prestadores Independentes (PI) 

O Programa de Prestadores Independentes (PI) é uma opção 
destinada às pessoas que vivem nas suas próprias casas, que foram 
aprovadas para beneficiar de Serviços e Apoios a Longo Prazo da 
Medicaid (SALP) e que precisam de assistência para poderem tratar 
dos seus cuidados pessoais e das suas tarefas domésticas. Enquanto 
Assistente de Cuidados Pessoais (ACP), é contratado pelo utente 
para o ajudar na execução de atividades quotidianas, a fim de lhe 
permitir continuar a viver na casa dele. 

Para trabalhar como ACP, tem de ser maior de 18 anos. Além 
disso, tem de cumprir os requisitos detalhados neste manual. 

Os serviços que irá prestar ao abrigo deste programa encontram-se 
limitados a serviços de tarefas domésticas e cuidados pessoais. 

 
Os serviços de tarefas domésticas incluem: 
 

• assistência nas compras de mercearias 

• assistência na confeção de alimentos 

• assistência na utilização do telefone e na procura de 
números de telefone 

• assistência na realização de tarefas domésticas: limpezas 
gerais, limpeza de pó, aspiração, lavagem de roupa 

• assistência na utilização de transportes públicos 

• assistência no pagamento / na gestão de contas 

• lembrar o utente de tomar os seus medicamentos 

 



O que precisa de saber como Assistente de Cuidados Pessoais em Regime de PI 5  

 
Os serviços de cuidados pessoais incluem: 

 

• assistência no banho: higiene e asseio, cuidados com os pés, 
imersão dos pés, aplicação de loção para os pés, aplicação de 
champô no cabelo, pentear/escovar, barbear 

• assistência com o vestuário: vestir e despir, calçar meias 
de lã e meias elásticas 

• assistência na transferência: movimento e mobilidade - 
passagem da cama para a cadeira 

• assistência na utilização da sanita: tarefas relacionadas com 
a continência, incluindo o controlo e a higiene 

• assistência na alimentação: preparar alimentos e alimentar o 
cliente 

• assistência para caminhar, subir escadas 

• assistência na aplicação de compressas secas quentes 
e frias sobre a pele intacta 

• assistência no despejo de sacos de cateter, arrastadeiras, 
bacios 

• assistência no retreinamento dos intestinos/da bexiga 
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Porquê o Programa de PI e a auto-orientação? 

Os utentes irão escolher o Programa de PI pelos seguintes motivos: 
 

 Controlo do Utente: o utente controla a contratação, 
a definição do horário e a supervisão do ACP. 

 
 Escolha do Utente: o utente dá as orientações 

necessárias. O utente diz ao ACP o que é que tem de 
fazer, como é que deseja que os seus serviços sejam 
prestados e quando é que pretende que as tarefas sejam 
executadas. O utente é a única pessoa que pode dizer ao 
ACP o que é que funciona melhor no seu caso específico. 

 
 Confiança: o utente tem de ter um ACP no qual possa 

confiar e do qual possa depender, a fim de poder sentir-se 
verdadeiramente independente. O utente não empregará 
nenhum indivíduo no qual não possa confiar. A confiança 
no ACP é a parte mais importante da sua vida. 

 
 Fiabilidade: o utente precisa de saber quando é que o 

seu ACP não irá estar presente. O utente precisa de saber 
se o ACP está doente, a fim de encontrar outra pessoa 
para o substituir o mais depressa possível. O utente não 
pode viver em casa se não tiver o apoio do seu ACP. 
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Compreender o meu papel como Assistente 
de Cuidados Pessoais (ACP) 

Assim que o utente entra no Programa de PI, a agência de 
consultoria de serviços (CS), em conjunto com o utente, 
desenvolve um Plano de Serviços Individual (PSI). O PSI enumera 
as tarefas aprovadas relativamente às quais o utente precisa de 
assistência para poder viver de forma independente. 

Para ser elegível para o programa de PI, o utente tem de precisar 
de assistência na realização de duas (2) ou mais Atividades 
Quotidianas (AQ), como por exemplo, mobilidade, banho/asseio, 
vestir/despir, comer e utilizar a sanita (os itens a considerar 
encontram-se enumerados na introdução e no verso deste manual). 

Os utentes também poderão precisar de assistência na realização de 
Atividades Quotidianas Instrumentais (AQI), como por exemplo, 
lavagem de roupas, compras, serviços domésticos, preparação de 
refeições, transporte para consultas médicas, e outras necessidades 
especiais (os itens encontram-se enumerados na introdução e no 
verso deste manual). 

 

Os ACP só deverão prestar serviços de assistência física 
relativamente a tarefas aprovadas no âmbito do PSI e irão receber 
formação antes de começarem a trabalhar. 

 
Formação para ser um ACP 

A sua formação dependerá da forma como lhe for 
apresentado o Programa de PI 
 

 Conhece o utente de PI... 
• É necessária a Formação de Orientação 

Obrigatória: todos os potenciais ACP terão de se 
submeter a uma formação de orientação obrigatória 
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com a duração de seis (6) horas. Ao longo dessa 
orientação, será feita a descrição das funções e 
responsabilidades do ACP, das atividades de 
controlo e segurança relativamente a infeções, 
da privacidade dos utentes, dos casos de abuso e 
negligência, e dos procedimentos administrativos. 

• É necessária a Verificação Nacional de 
Antecedentes Criminais: todos os potenciais 
ACP terão de ser submetidos a uma primeira 
Verificação Nacional de Antecedentes Criminais, 
que terá de voltar a ser feita de dois em dois anos 
enquanto trabalharem como ACP. 

• É feito um pedido para que seja dada Formação 
no Domicílio: depois de concluir a Formação de 
Orientação Obrigatória e de ter sido aprovado no 
âmbito da Verificação Nacional de Antecedentes 
Criminais, terá 90 dias para concluir a certificação 
de RCP e ser treinado pelo utente enquanto 
trabalha. Neste percurso, o utente decidiu que 
sabe melhor do que qualquer outra pessoa como 
é que devem ser executados os serviços de tarefas 
domésticas e cuidados pessoais. 

• Não poderá ser pago até que o utente tenha 
assinado a sua formação. 

 
 Já conhece o utente de PI, mas... 

• É necessária a Formação de Orientação 
Obrigatória: todos os potenciais ACP terão de se 
submeter a uma formação de orientação obrigatória 
com a duração de seis (6) horas. Ao longo dessa 
formação de orientação, será feita a descrição das 
funções e responsabilidades do ACP, das atividades 
de controlo e segurança relativamente a infeções, da 
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privacidade dos utentes, dos casos de abuso e 
negligência, e dos procedimentos administrativos. 

• É necessária a Verificação Nacional de 
Antecedentes Criminais: todos os potenciais ACP 
terão de ser submetidos a uma primeira Verificação 
Nacional de Antecedentes Criminais, que terá de 
voltar a ser feita de dois em dois anos enquanto 
trabalharem como ACP. 

• É feito um pedido de Formação Formal: depois de 
concluir a Formação de Orientação Obrigatória e 
de ter sido aprovado no âmbito da Verificação 
Nacional de Antecedentes Criminais, terá 90 dias 
para concluir a certificação de RCP e fazer o curso 
de AQ/AQI. Neste percurso, o utente decidiu 
que, apesar de o conhecer, considera que é melhor 
que lhe seja dada formação formal. Pode trabalhar 
para o utente enquanto conclui a sua formação. 
Terá de concluir a formação no prazo de 90 dias. 
Depois de concluir a formação, poderá registar-se 
para obter mais horas de ACP de outros utentes 
integrados no Programa de PI que também 
possam estar a precisar de ajuda. Isso permite-lhe 
alargar o seu horário e a sua rede de trabalho, de 
forma a poder prestar serviços a outras pessoas 
que, possivelmente, nem conhece. 

• Não poderá ser pago até concluir a sua formação. 
 

 Não conhece nenhum utente de PI, mas quer 
pertencer à ACP... 

• É necessária a Formação de Orientação Obrigatória: 
todos os potenciais ACP terão de se submeter a 
uma formação de orientação obrigatória com a 
duração de seis (6) horas. Ao longo dessa 
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orientação, será feita a descrição das funções e 
responsabilidades do ACP, das atividades de 
controlo e segurança relativamente a infeções, da 
privacidade dos utentes, dos casos de abuso e 
negligência, e dos procedimentos administrativos. 

• É necessária a Verificação Nacional de 
Antecedentes Criminais: todos os potenciais ACP 
terão de ser submetidos a uma primeira Verificação 
Nacional de Antecedentes Criminais, que terá de 
voltar a ser feita de dois em dois anos enquanto 
trabalharem como ACP. 

• É necessária Formação Formal: neste caso, irá 
registar-se e concluir a certificação de RCP, e irá 
fazer o curso de AQ/AQI. Assim que concluir a 
formação, poderá inscrever o seu nome no registo, 
a fim de ajudar os utentes a verem que está pronto 
para trabalhar nas suas casas. Também poderá 
encontrar um utente de PI através da divulgação 
boca a boca. Assim que tiver feito todas as 
formações, poderá trabalhar para vários utentes, 
sem que os mesmos tenham de decidir se deve 
receber formação na casa deles. Mas lembre-se de 
que cada utente irá treiná-lo de acordo com as suas 
próprias necessidades, independentemente do 
percurso que escolher. 

 
Os percursos de formação para o Programa de PI encontram-se 
detalhados no fim deste manual, e terá a oportunidade de receber 
mais informações e fazer perguntas sobre os mesmos na Formação 
de Orientação Obrigatória. 
 

O que é um Intermediário Fiscal (IF)? 

O IF funciona como departamento de recursos humanos para 
o Programa de PI. O grupo ajuda-o a navegar pelo processo 
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necessário para se tornar ACP. Para poder fazer este trabalho, terá 
de se submeter a formações e preencher documentos, e este grupo 
está aqui para o ajudar a começar a trabalhar. 

O IF ajuda-o a: 
• inscrever-se e participar na Formação de Orientação 

Obrigatória 
• obter a Verificação Nacional de Antecedentes Criminais 
• inscrever-se para obter a certificação de RCP 
• monitorizar a obtenção e manutenção da sua certificação 

de RCP 
• organizar a formação formal mais adequada para si, nas 

situações em que o utente (seu conhecido) desejar que tenha 
essa formação 

• assegurar que conclui a formação formal no prazo de 90 dias 
a partir do momento em que começa a trabalhar 

• orientar o utente relativamente aos procedimentos e 
formulários que terão de ser utilizados para contratar ou 
alterar o ACP 

• obter o Seguro de Acidentes de Trabalho 
• obter aconselhamento relativamente aos seus direitos laborais 
• entender como preencher os registos de horas de trabalho 
• efetuar a verificação cruzada dos registos de horas de 

trabalho com o PSI aprovado 
• emitir os cheques de pagamento pelos seus serviços com 

base nas instruções do utente e no PSI aprovado 
• executar todas as restantes funções necessárias relativamente 

ao registo de horas de trabalho 
• verificar o seu registo de condução, se o PSI permitir que 

transporte o utente 
• efetuar a verificação cruzada necessária para confirmar a 

inexistência de relatórios do Gabinete do Inspetor Geral 
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(GIO) sobre os ACP, no momento da execução de cada 
folha de pagamento de salários 

• fornecer instruções sobre o sistema de Verificação 
Eletrónica de Visitas (VEV), e monitorizar a utilização do 
mesmo, em conformidade com os requisitos da Medicaid 

 

O que é um Consultor de Serviços (CS)? 

O CS: 

• ajuda o utente a candidatar-se à prestação de SALP 
• avalia as necessidades de cuidados pessoais do utente 
• ajuda o utente a escolher o programa adequado 
• orienta o utente para o registo de ACP, se ainda não tiver 

escolhido um ACP específico 
• telefona mensalmente ao utente para verificar como estão 

a correr as coisas 
• realiza avaliações trimestrais em casa do utente. Uma das 

avaliações é feita sem aviso prévio 
• responde a chamadas telefónicas feitas pelo utente ou por si 
• organiza um programa distinto para o utente, nos casos em 

que o programa de PI não estiver a funcionar 
• regista todas as anotações que possam ser úteis para a 

prestação de cuidados ao utente 
• monitoriza os casos de fraude ou utilização abusiva e comunica 

a possibilidade de existirem problemas desse tipo 
• colabora com o IF na elaboração do PSI 
• identifica se o ACP que vai trabalhar com o utente terá de 

poder transportá-lo para consultas médicas não urgentes e 
outras áreas da comunidade 
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Quem é o consultor de serviços (CS) do PI? 
 

Seven Hills Rhode Island 
www.sevenhills.org 

401-229-9700 
 
 
Quem é o intermediário fiscal (IF) do PI? 
 
 

Public Partnerships (PPL) 
www.publicpartnerships.com  

1-833-976-1856 
TTY 

1-800-360-5899 
 

http://www.publicpartnerships.com/
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Caso o utente não esteja a pensar numa 
pessoa específica 

 
 
 

 
Assim que o utente encontrar um ACP e esse ACP 
passar pela formação, for aprovado no âmbito da 
Verificação Nacional de Antecedentes Criminais e 
tratar da documentação com o IF, o ACP estará 
pronto para trabalhar em casa do utente. A partir 
desse momento, o utente passará a desempenhará o 
papel de empregador.  
Para se tornar empregador, o utente terá de dar os 
seguintes passos: 

Passos que o utente pode dar para encontrar um ACP 

1. Encontrar uma pessoa 
interessada ou um ACP. 

2. Entrevistar candidatos. 

4. Selecionar um ACP. 3. Consultar as referências. 
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5. Criar o seu horário. 6. Dizer-lhe o que fazer e como 
fazer. 

8. Supervisionar o seu 
trabalho. 

9. Fornecer-lhe comentários. 10. Registar as suas horas 
de trabalho efetivo. 

11. Aprovar os registos de 
horas de trabalho. 

7. Decidir quem é que deve 
dar-lhe formação. 

12. Conversar com o IF, se 
precisar de dispensar o 
ACP. 

Quais são os passos que o utente terá de dar 
relativamente ao ACP? 
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Como é que pode ser contratado como ACP 
 
O utente utilizará a sua rede de amigos e familiares para 
encontrar um ACP 

 Se o utente já tiver alguém em mente, pedirá ao potencial 
ACP que contacte o IF, a fim de iniciar o processo. 

 O utente pode utilizar o sistema de divulgação boca 
a boca para informar as pessoas de que está a tentar 
contratar alguém para lhe dar assistência pessoal. 
A família e os amigos também poderão conhecer 
alguém que esteja à procura de trabalho. 

 O utente terá de ter um plano de emergência para 
assegurar que nunca fique sem cobertura. 

 

Através do Registo de ACP com formação completa 
 O registo de PI começa a ser feito assim que o programa 

começa. Encontra-se localizado no site www.eohhs.ri.gov. 
 O Registo irá indicar os ACP, não pelo nome ou morada 

física, mas sim pelas suas descrições e caraterísticas, pelos 
seus horários em aberto e pelas áreas nas quais estiverem 
disponíveis para trabalhar. 

 Caso tenha interesse em fazer parte do Registo, lembre-se 
de que terá de concluir e obter aprovação nas formações 
formais, e que terá de manter a sua certificação de 
RCP/Primeiros Socorros atualizada. 

 Só será incluído no Registo se tiver manifestado interesse 
em fazer parte do mesmo. 

 O IF irá recolher as informações que quiser publicar no 
Registo. Pense na forma como pretende descrever-se. 
Talvez tenha de trabalhar num ambiente livre de fumo ou 
sem animais de estimação, ou talvez possa trabalhar de 
noite e ao fim de semana, etc. O IF tem o formulário que 
poderá preencher com as informações para publicação. 
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Os detalhes sobre o Registo podem ser encontrados no 
verso deste manual. 

 A sua identidade no Registo será mantida confidencial. 
Se algum utente o escolher como potencial ACP, esse 
utente contactará o IF com o código que estiver a ser 
utilizado para o identificar. O FI fornecerá o seu nome e 
as suas informações de contacto ao utente, para que possa 
ser marcada uma entrevista. Estas medidas destinam-se 
a proteger o utente e o prestador de serviços contra a 
publicação de demasiadas informações na Internet. 

 

Os processos de entrevista 
 Se não o conhecer, o utente irá entrevistá-lo. 
 Esteja preparado para responder a perguntas sobre 

o motivo de estar interessado em ser um ACP. 
 Uma vez que o valor do pagamento dos seus serviços é 

estabelecido pelo Estado, não terá de perguntar qual será 
esse valor. 

 Poderá discutir as horas de trabalho necessárias para o 
utente, bem como o nível de cuidados exigido pelo mesmo. 

 

Realização de Entrevistas Presenciais 
 Se o utente não o conhecer, mas estiver interessado em 

si como candidato, vai querer entrevistá-lo num espaço 
público, ou por telefone, se não conseguir sair de casa. 

 É aconselhável que exista uma segunda pessoa, próxima 
do utente, a participar no processo de entrevista. 

 

Entrevista Telefónica 
 O utente pode fazer uma entrevista telefónica. 
 Mais uma vez, esteja pronto para responder a perguntas 

sobre o motivo de estar interessado em ser um ACP, as 
horas durante as quais pode trabalhar, os dias da semana 
em que se encontra disponível, etc. 



O que precisa de saber como Assistente de Cuidados Pessoais em Regime de PI 18  

As suas referências 
 Prepare-se para fornecer referências ao utente, para que 

este possa saber mais sobre si. 
 
Requisitos de contratação que serão verificados pelo IF 

 Tem de ser maior de 18 anos. 
 Tem de poder trabalhar legalmente neste país. 
 Tem de ser aprovado no âmbito da Verificação Nacional 

de Antecedentes Criminais. Alguns resultados 
conducentes a desqualificação podem ser ignorados pelo 
utente. Outros resultados conducentes a desqualificação 
não podem ser ignorados (consultar o Apêndice). 

 Não poderá trabalhar como ACP para nenhum utente do 
qual seja cônjuge, tutor legal, procurador financeiro ou 
representante para efeitos de pagamentos da Segurança 
Social. 
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Assim que for contratado pelo utente 
 As tarefas que se espera que execute serão avaliadas. 
 O utente irá criar uma descrição do trabalho para si. Isso 

ajuda a esclarecer a natureza do trabalho que irá executar. 
 Os objetivos do utente serão discutidos. 
 As regras da casa serão revistas, para que não haja qualquer 

confusão e para que todos se sintam confortáveis. 

Configurar o Horário 
Estabelecimento do plano de trabalho 

 O utente definirá os dias e as horas em que precisa que 
trabalhe. O horário não deverá surpreendê-lo, uma vez 
que já terá sido discutido durante a entrevista. 

 Será discutido um plano sobre a forma de notificar o 
utente quando não puder ir trabalhar ou quando tiver de 
chegar atrasado. É importante que anote o que for dito, 
uma vez que o utente precisa que esteja presente quando 
disser que vai estar. 

Avaliação do seu trabalho 
O utente irá avaliar o seu trabalho 

 O utente irá certificar-se de que está a fazer tudo o que 
consta da lista de tarefas. 

 O utente irá ajudá-lo a melhorar nas situações 
relativamente às quais possa haver alguma confusão. 

 O IF está lá para ajudar ambas as partes a esclarecerem 
tudo o que não for claro, para que a relação de trabalho 
seja positiva. 

 
As comunicações com o IF, o CS e o ACP são fundamentais 

 Ouça – Para haver boa comunicação, é necessário que 
todas as partes se entendam. Se for o único a falar, não 
poderá saber se está a ser compreendido. Mesmo que 
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tenha algo importante a dizer, precisa de ouvir, para se 
certificar de que a outra pessoa entendeu a mensagem 
que está a tentar transmitir-lhe. Ao ouvir, também poderá 
obter informações que não obteve anteriormente e 
aproveitar a oportunidade para aprender coisas novas. 

 Tente compreender – Uma das melhores formas de 
fazer com que alguém escute o que temos a dizer é 
começar por ouvir e entender o que essa pessoa diz. 
Se entender o ponto de vista da outra pessoa, terá mais 
hipóteses de lhe responder de forma clara e útil. 

 

Coisas a ter em atenção enquanto ACP 

O IF é o representante de RH 
 É muito importante que se lembre de que não pode 

começar a trabalhar para o utente até que o IF confirme 
que está tudo bem; caso contrário, não será pago. 

 Não pode assumir o papel de representante do utente. 
Se o utente precisar de um representante, terá de 
encontrar outra pessoa. 

Executar tarefas não previstas no PSI 
 Em certas alturas, o utente poderá pedir-lhe para executar 

tarefas adicionais que o ajudem a continuar a viver na 
comunidade. Lembre-se do seguinte: 
• a tarefa não pode representar um risco para a sua 

saúde ou segurança 
• deverá sentir-se confortável e confiante quanto à sua 

capacidade de executar a tarefa 
• a tarefa tem de ser legal 
• a tarefa não pode ser considerada fraudulenta 
• o utente não pode pedir-lhe que apoie ou cuide de 

outra pessoa 
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Conheça os seus limites 
 Durante a formação, o utente irá estabelecer regras. 

As regras podem referir-se a limites físicos, como por 
exemplo, “não entre no quarto de hóspedes” ou 
“não utilize o telefone da minha casa”. 

 Lembre-se de que as perguntas pessoais podem constituir 
uma invasão da privacidade da pessoa visada. Também 
fazem parte dos limites. 

 Lembre-se de que não pode receber presentes ou 
dinheiro do utente. 

Seja respeitador 
 Respeite sempre o utente e o seu representante, se for 

o caso. 
 Trate o utente pelo nome que lhe agradar. 
 Aja sempre de forma profissional: 

» chegando a tempo e pronto para trabalhar 
» vestindo-se bem e mantendo um aspeto cuidado 
» mantendo a privacidade das informações sobre si e sobre 

a sua família 
» evitando utilizar o seu telemóvel pessoal durante as horas 

de trabalho 
 Se precisar de ajuda para manter o seu profissionalismo, 

contacte o IF, a fim de obter ajuda e sugestões. 

Conheça os seus direitos de trabalhar num 
ambiente seguro 
Os seus direitos a não ser vítima de assédio 
O utente é obrigado por lei a manter um ambiente de trabalho 
livre de assédio. Existem dois tipos de assédio no local de trabalho 
- criação de um ambiente de trabalho hostil e situações de assédio 
do tipo quid pro quo. Para obter mais informações, visite o site do 
United States Department of Labor’s Civil Rights Center: 
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https://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-
center/internal/policies/workplace-harassment/2012. 

O assédio do tipo quid pro quo consiste no assédio de qualquer 
homem ou mulher no local de trabalho ou num ambiente 
profissional ou social, por outro homem ou por outra mulher, 
que envolva comentários grosseiros ou obscenos, ou avanços 
indesejados de natureza sexual, ou outros atos inadequados. 

Entre os exemplos de comportamentos que podem contribuir 
para um ambiente ilegal, hostil ou de quid pro quo, incluem-se os 
seguintes: 

• falar sobre atividades sexuais 
• dizer piadas inadequadas sobre raça, sexo ou 

deficiências 
• toques desnecessários 
• fazer comentários sobre as caraterísticas físicas 

de alguém 
• utilizar termos ou epítetos humilhantes ou inadequados 
• fazer gestos indecentes 
• utilizar linguagem grosseira 
• sabotar o trabalho da vítima 
• ser fisicamente hostil 
• mostrar imagens sexualmente sugestivas ou 

racialmente desagradáveis 
Para sua proteção 

• Se o PSI exigir que o utente forneça luvas, máscaras 
e/ou batas, esses itens terão de ser fornecidos, a fim 
de o proteger (são necessárias luvas para a prestação 
de assistência na utilização da sanita). 

• Adote as práticas de precaução universais para evitar 
a propagação de doenças. 

• Se esses artigos não forem fornecidos, comunique a 
situação ao CS. 

http://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-
http://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-


O que precisa de saber como Assistente de Cuidados Pessoais em Regime de PI 23  

E se eu achar que o utente está a ser vítima de 
abusos? 
Apesar de poder ser difícil abordar esse tema, é importante 
falarmos sobre como identificar quaisquer abusos que estiverem a 
ser praticados em casa do utente e como proceder à sua denúncia. 

• Abuso Físico – Inclui bater, esbofetear, beliscar, 
pontapear e outras formas de tratamento violento. 

• Abuso Verbal – Inclui qualquer tipo de utilização 
de gestos ou de palavras, quer oralmente quer por 
escrito, com o objetivo de insultar ou atacar alguém. 

• Abuso Psicológico – Inclui qualquer tipo de 
ação/declaração que seja executada/proferida com 
o objetivo de humilhar ou ameaçar alguém. 

• Abuso Sexual – Inclui qualquer tipo de ato 
inconveniente, toque, carícia e/ou ataque de 
natureza sexual realizado por qualquer pessoa. 

• Negligência – Qualquer forma de negligência por 
parte de qualquer pessoa da casa terá de ser denunciada. 

 

Agir 
• No âmbito do programa de PI, o assistente é 

responsável por comunicar ao CS todas as 
necessidades e preocupações a nível de saúde, 
segurança ou serviços, a fim de garantir a 
continuidade da prestação de cuidados de forma 
adequada. Se detetar alguma mudança nas 
necessidades de saúde, segurança ou serviços do 
utente, contacte o seu CS. 

 

• No âmbito da RI, todos os indivíduos são 
obrigados a comunicar as suas preocupações 
sobre qualquer forma de abuso que possam vir 
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a detetar relativamente a outras pessoas. Ligue 
imediatamente ao IF para denunciar a situação. 
Encontra-se legalmente obrigado a denunciar 
todos os casos de abuso, ou suspeita de abuso, 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de 
notificar o IF, ligue para os números de 
emergência indicados. 

 
 
 
Números de telefone de emergência: 
 

• para casos de abuso ou autonegligência de idosos 
(60 ou mais anos de idade), ligue para a Protective 
Services Unit (Unidade de Serviços de Proteção) 
do Office of Healthy Aging (Gabinete de 
Envelhecimento Saudável), utilizando o número 
401-462-0555. 

 
• para casos de abuso ou autonegligência de adultos 

(idade inferior a 60 anos), ligue para o número 
401-462-2629. 

 
• em caso de fraude, desperdício e utilização abusiva 

de programas, ligue para o Executive Office of 
Health & Human Services, Office of Program 
Integrity (Gabinete Executivo de Saúde e Serviços 
Humanos, Departamento de Integridade do 
Programa) pelo número 401-462-6503. 

 
  



O que precisa de saber como Assistente de Cuidados Pessoais em Regime de PI 25  

Como e quando é que serei pago? 

O IF efetua o pagamento dos seus serviços, em nome do utente, 
com base nos registos de horas de trabalho aprovados pelo 
mesmo, nos registos de VEV e nos registos de casos do CS. 

O assistente comunica: 

 as datas específicas em que trabalhou 
 a hora exata em que começou a trabalhar todos os dias 
 a hora exata em que terminou o trabalho todos os dias 
 o total de horas trabalhadas durante o período de serviço. 

Tenha em atenção que os ACP que vivem no mesmo agregado 
familiar do utente não se encontram sujeitos à apresentação de 
relatórios de VEV. 

O que é um período de serviço? 
Um período de serviço é um intervalo de tempo específico durante 
o qual está autorizado a trabalhar. Não pode trabalhar mais de 
40 horas por semana para o mesmo utente, ao abrigo do programa. 
A contagem do período de serviço corresponde a 14 dias (a cada 
duas semanas). Todas as semanas começam à meia-noite de 
domingo e terminam às 23h59 de sábado. 

Quando é que serei pago? 
O IF fornece-lhe um calendário de pagamentos que lhe mostra as 
datas de pagamento e quando é que os registos de horas devem ser 
entregues. Terá de preencher corretamente o registo de horas de 
trabalho e o utente terá de a rever e assinar. O registo de horas 
ser-lhe-á devolvido para que possa corrigi-lo se tiver algumas 
informações em falta ou incorretas. Isso poderá atrasar o seu 
pagamento. 

Posso ser pago por quilómetros percorridos? 
Se o IF e o CS aprovarem o fornecimento de transporte, o 
assistente poderá transportar o utente para participar em atividades 
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que se enquadrem no âmbito dos serviços, como por exemplo, 
uma ida à mercearia, mas o valor por quilómetro das viagens de 
caráter geral não poderá ser reembolsado. Poderá transportar 
o utente para consultas médicas não urgentes e, relativamente a 
esse serviço, poderá comunicar os quilómetros percorridos ao 
fornecedor de serviços de transporte do Estado, a MTM. 
As instruções sobre o funcionamento do registo do cartão de 
débito da MTM podem ser consultadas no verso deste manual e 
telefonando para a MTM. Não poderá transportar o utente para 
casinos, lojas de bebidas alcoólicas, etc. O IF irá certificar-se de 
que o assistente possui uma carta de condução válida. 

 

Tenha em atenção que não poderá transportar o utente em 
qualquer viatura que pertença ao mesmo. Todos os serviços de 
transporte terão de ser aprovados pelo IF e pelo CS, e terão de ser 
feitos pelo assistente utilizando o seu próprio carro. Não pode 
conduzir o carro do utente. 

 

Quais são as coisas pelas quais não posso 
ser pago? 

 Quando o utente estiver fora do Estado de Rhode Island 
 Quando o utente estiver fora do país 
 Quando o utente estiver no serviço de urgência de 

qualquer hospital 
 Quando o utente for internado num hospital 
 Quando o utente for internado num lar 
 Quando o utente for internado em qualquer unidade 

de saúde 
 Quando o utente estiver num centro de dia para adultos 
 Quando o utente estiver a receber terapias ou outros 

serviços cobertos por seguros 
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A entrega de um registo de horas que contenha horas durante as 
quais o assistente não trabalhou de facto é considerada uma fraude 
associada à Medicaid e um crime. 
 

Fraude associada à Medicaid **** 
A fraude associada à Medicaid define-se como a apresentação, 
ou indução à apresentação, de qualquer declaração, indicação de 
factos materiais ou reivindicação, com base em falsos argumentos, 
para obter algum benefício ou receber algum pagamento que 
envolva dinheiro da Medicaid ao qual o beneficiário, de forma 
legítima, não teria direito. Isso pode ser feito em benefício próprio 
ou de terceiros e inclui a obtenção de qualquer coisa de valor 
através da deturpação, ocultação, omissão ou ignorância deliberada 
de certo facto material. 

 
Enquanto ACP, é responsável por denunciar qualquer 
situação de fraude associada ao sistema Medicaid. 

 
Enquanto ACP, espera-se que não cometa qualquer fraude 
associada ao sistema Medicaid. 
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Para Mais Informações 

 
 

 
 

Para obter mais informações sobre a Verificação Nacional de 
Antecedentes Criminais, ou esclarecer quaisquer questões relativas ao 
seu salário ou ao Registo, contacte o intermediário fiscal (IF) abaixo: 
 

Public Partnerships (PPL) 
www.publicpartnerships.com 

1-833-976-1856 
1-800-360-5899 (TTY) 

 

Enquanto ACP, lembre-se de que trabalha de forma estreita com 
este IF para fins de registo de emprego. 
 

 
 

Para obter mais informações sobre as aulas de formação: 
 

Formação de Orientação Obrigatória, RCP/Primeiros 
Socorros, Formação de AQ/AQI 

 
Contacto: 
 

1199 Training Fund 
Melissa Mozzone 

Coordenadora de Recrutamento e Formação dos ACP  
401-256-4810 
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Também irá trabalhar em estreita colaboração com o Consultor de 
Serviços (CS) que o seu utente/empregador tiver selecionado para 
o Programa de PI. O CS para o Programa de PI encontra-se 
indicado abaixo: 

Seven Hills Rhode Island 
www.sevenhills.org 

401-229-9700 
 
Se tiver algum problema ou alguma preocupação relativamente ao 
utente, contacte o CS associado ao mesmo. Tem aqui uma equipa 
pronta para o ajudar. 
 
 
 

 
 
 
 
Pode obter este manual impresso noutros idiomas, ampliado, em 
braille, ou em qualquer outro formato que preferir. Para pedir uma 
impressão diferente deste manual, ou obter mais informações 
sobre o programa em geral, envie um e-mail ou ligue para os 
seguintes contactos: 

E-mail: ohhs.IP@ohhs.ri.gov  
Telefone: 1-401-462-6634 
 

  

mailto:ohhs.IP@ohhs.ri.gov
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Apêndice A - Definições 
 
A expressão Atividades Quotidianas (AQ) refere-se a rotinas diárias que, 
geralmente, envolvem situações de mobilidade funcional e cuidados pessoais, 
incluindo, entre outras, tomar banho, vestir-se, comer, utilizar a sanita, mover-
se e passar para outros sítios. 
 
Candidato refere-se aos novos candidatos a determinar para fins de 
elegibilidade no âmbito do sistema Medicaid. 
 
Avaliação consiste numa reunião entre o utente e/ou o seu representante e 
o Consultor de Serviços. A avaliação serve para avaliar as Atividades Quotidianas 
(AQ) e as Atividades Quotidianas Instrumentais (AQI), a fim de determinar as 
necessidades dos utentes. As avaliações também ajudam a identificar quaisquer 
equipamentos, modificações da casa e outros serviços comunitários que possam 
ajudar o utente a melhorar a sua independência no seio da comunidade. As avaliações 
são feitas no início do programa e, a partir daí, com frequência trimestral, enquanto 
o utente estiver inscrito no Programa de Prestadores Independentes. 
O utente ou o seu representante podem pedir uma avaliação antecipada, se a sua 
situação tiver mudado e se isso implicar a necessidade de aumentar ou reduzir a 
assistência. O Conselheiro de Serviço também pode antecipar a avaliação com base 
em qualquer alteração na vida do utente que possa implicar um aumento ou uma 
diminuição da assistência necessária. 
 
Serviços de gestão de casos refere-se à coordenação de um plano de 
cuidados e serviços ao domicílio prestados a pessoas deficientes maiores de 
dezoito (18) anos ou a idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco 
(65) anos, que satisfaçam os requisitos para a atribuição de um nível elevado ou 
mais elevado de cuidados. Esses programas serão implementados em casa do 
próprio indivíduo ou de qualquer parente ou outro adulto responsável, mas não 
num centro de enfermagem qualificado e/ou num centro de cuidados 
intermédios. 
 
Utente refere-se ao indivíduo, também conhecido como “beneficiário”, 
“cliente” ou “participante”, que utiliza os serviços no âmbito de qualquer dos 
modelos auto-orientados. 
 
Orientação do Utente é uma abordagem na qual os participantes gerem 
os seus próprios serviços de assistência pessoal. Os utentes avaliam as suas 
próprias necessidades, decidem como é que as mesmas devem ser satisfeitas 
e monitorizam a qualidade dos serviços que recebem. 
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Incidente crítico refere-se a qualquer ocorrência ou situação, real ou alegada, 
que comporte um risco significativo de poderem vir a ocorrer danos 
substanciais ou graves para a saúde física ou mental, para a segurança ou para 
o bem-estar de determinado utente. 
 
Verificação Eletrónica de Visitas (VEV) é um método utilizado para 
verificar se as visitas domiciliárias de cuidados de saúde estão a ser efetivamente 
feitas, através da recolha de dados eletrónicos sobre cada visita. 
 
Alterações ambientais são definidas como quaisquer adaptações físicas da 
casa do participante, ou da família do participante, conforme exigidas pelo 
plano de serviço do participante, que sejam necessárias para garantir a sua 
saúde, o seu bem-estar e a sua segurança, ou para permitir que o participante 
obtenha ou mantenha a capacidade de independência ou de autocuidado no seu 
próprio domicílio, a fim de evitar a sua institucionalização, e que não sejam 
cobertas ou disponibilizadas ao abrigo de qualquer outra fonte de 
financiamento. É também necessária uma avaliação completa da casa por um 
profissional de reabilitação especialmente formado e certificado para esse fim. 
Essas adaptações podem incluir a instalação de rampas modulares, barras de 
fixação, plataformas elevatórias verticais e elevadores de escada interiores. 
Encontram-se excluídas todas as adaptações de utilidade geral que não 
representem qualquer benefício direto em termos de saúde ou solução de 
problemas para o participante. Encontram-se excluídos todos os trabalhos de 
remodelação, construção ou alteração estrutural da casa, ou seja, obras 
(alterações de estruturas ou paredes mestras) que impliquem a intervenção de um 
engenheiro estrutural ou arquiteto e/ou a certificação por um inspetor de obras. 
 
a. Todas as adaptações que implicarem um aumento dos metros quadrados de 
superfície da casa encontram-se excluídas deste benefício. Todas as adaptações terão 
de ser feitas de acordo com os códigos de construção estatais ou locais aplicáveis, 
sendo necessária uma aprovação prévia, que deverá ser atribuída, caso a caso, pelo 
Office of Durable Medical Equipment (Gabinete de Equipamentos Médicos 
Duradouros) do EOHHS. 
 
b. Os itens terão de ser de natureza que permita a sua transferência, se 
o participante tiver de mudar de casa. 
 
Serviços de Intermediário Fiscal (IF) para o Programa de Prestadores 
Independentes refere-se a serviços destinados a ajudar os participantes a utilizar 
as horas descritas no Plano de Serviços Individual, e a facilitar o emprego de 
assistentes pessoais pelo participante. O IF também funciona como agência 
para ajudar na gestão das responsabilidades financeiras e patronais. 
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Refeições entregues em casa refere-se à entrega de refeições quentes e 
alimentos básicos na residência do participante. O fornecimento de refeições 
encontra-se disponível para pessoas que não tenham capacidade para cuidar das 
suas próprias necessidades de nutrição, devido ao facto de possuírem qualquer 
forma de dependência/incapacidade funcional e de precisarem dessa assistência 
para viver na comunidade. As refeições fornecidas ao abrigo deste serviço não 
irão cobrir a totalidade dos requisitos nutricionais diários. As refeições 
fornecidas terão de corresponder, no mínimo, a um terço da dieta recomendada 
atualmente. A disponibilização do serviço de entrega de refeições em casa 
resultará numa redução da autorização de prestação de assistência para a 
preparação de refeições de cada participante, se aplicável. 
 
Alterações da casa refere-se à instalação de equipamentos e/ou à realização 
de adaptações na residência do utente, a fim de possibilitar a sua permanência 
nessa casa ou nesse local de residência e garantir a sua segurança, proteção e 
acessibilidade. 
 
Plano de Serviços Individual (PSI) refere-se a um plano que fornece os 
detalhes sobre os apoios, as atividades e os recursos necessários para que o 
utente possa atingir os seus objetivos pessoais. O PSI é desenvolvido de forma 
a articular as decisões tomadas e os acordos estabelecidos durante a execução 
de um processo de planeamento e recolha de informações com enfoque na 
pessoa em causa. 
 
Atividades Quotidianas Instrumentais (AQI) refere-se a atividades 
relacionadas com a vida independente na comunidade, incluindo, entre outras, 
o planeamento e a preparação de refeições, a gestão financeira, a compra de 
alimentos, vestuário e outros itens essenciais, a execução de tarefas domésticas 
essenciais, a comunicação por telefone ou por outros meios, as deslocações e a 
participação na vida comunitária. 
 
Orientações Obrigatórias refere-se à formação exigida pela EOHHS a todos os 
ACP que participam no Programa de Prestadores Independentes. 
As Orientações Obrigatórias incluem uma visão geral do programa e da sua 
estrutura, uma explicação das políticas e dos processos, uma análise da ética, da 
responsabilização, da HIPAA e da Verificação Eletrónica de Visitas (VEV), a 
cobertura das situações de abuso e negligência, o âmbito de trabalho do PI de 
ACP e os deveres excluídos desse âmbito, e o controlo e segurança 
relativamente às infeções. 
 
Necessidade médica ou serviços necessários para fins medicinais refere-
se a serviços médicos, cirúrgicos, ou a outros serviços necessários para fins de 
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prevenção, diagnóstico, cura ou tratamento de qualquer problema de saúde, 
incluindo os serviços que forem precisos para prevenir qualquer mudança que 
possa ser prejudicial para o estado de saúde física ou mental do paciente. 
 
Pequenas alterações ambientais refere-se a pequenas modificações na casa, 
que podem incluir, entre outras, barras de suporte, estruturas de apoio 
(estrutura de segurança para a utilização da sanita), chuveiro portátil e/ou 
válvula de redirecionamento, tampos de sanita elevados e outros dispositivos 
ou aparelhos simples, como por exemplo, utensílios de refeição, banco de 
transferência do banho, cadeira de banho, auxiliares de cuidados pessoais e 
postes verticais, que visem melhorar a adaptação da acessibilidade da casa, a 
saúde ou a segurança do utente. 
 
Não medicinal significa que o item em questão não envolve, não está 
relacionado nem diz respeito a qualquer tipo de cuidado ou de área no âmbito 
da medicina. 
 
Bens e serviços orientados pelo participante refere-se a serviços, 
equipamentos ou materiais que não sejam fornecidos de qualquer outra forma 
através dos sistemas Medicare ou Medicaid, que se destinem a suprir qualquer 
necessidade identificada, que constem do Plano de Serviços Individual aprovado 
(incluindo a melhoria e manutenção das oportunidades de participação plena na 
vida comunitária) e que cumpram os seguintes requisitos: que o item ou serviço 
diminua a necessidade de prestação de outros serviços da Medicaid; E/OU que 
promova a inclusão na comunidade; E/OU que aumente a capacidade do 
indivíduo de realizar AQ ou AQI; E/OU que aumente a segurança da pessoa 
no ambiente doméstico; E que não se encontrem disponíveis outras fontes de 
financiamento alternativas. Os Bens e Serviços Individuais são adquiridos com 
fundos provenientes do orçamento auto-orientado do indivíduo, através do 
intermediário fiscal, quando aprovados como parte do PSI. Entre os exemplos 
inclui-se a disponibilização de um serviço de lavandaria para indivíduos que não 
possam lavar e dobrar roupa, ou de um micro-ondas para indivíduos que não 
possam utilizar o fogão devido à sua incapacidade. Isso não irá inclui qualquer 
bem/serviço que possa ser restritivo para o indivíduo ou de natureza 
estritamente experimental. 
 
O Assistente de Cuidados Pessoais (ACP) é alguém que presta serviços de 
assistência pessoal ao utente dos serviços de Prestadores Independentes. Certas 
pessoas não estão autorizadas a prestar serviços como Assistentes de Cuidados 
Pessoais, incluindo as seguintes: cônjuge, tutores legais, procuradores financeiros 
e indivíduos que tenham sido condenados pela prática de certos crimes. 
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Serviços de Assistência de Cuidados Pessoais (ACP) refere-se à prestação 
de serviços de apoio direto, no próprio domicílio ou na comunidade, a 
indivíduos que não sejam funcionalmente capazes de realizar determinadas 
tarefas de forma independente, devido a quaisquer incapacidades aferidas com 
base no Plano de Serviços Individual. Os serviços de Assistência de Cuidados 
Pessoais (ACP) podem incluir, entre outras coisas: 
 
a. assistência aos participantes na realização de atividades quotidianas, como 

por exemplo, asseio, utilizar a sanita, tomar banho e vestir-se. 
 
b. assistência na monitorização da condição física. 
 
c. assistência na preparação e consumo de refeições (e não no custo das 

refeições). 
 
d. assistência na realização de tarefas domésticas (fazer a cama, limpar o pó, 

aspirar, lavar a roupa, comprar mercearias, fazer limpezas gerais). 
 
e. prestação de ajuda em situações de transferência, transporte em ambulância; 

prestação de assistência na utilização de dispositivos especiais de mobilidade; 
prestação de apoio ao participante para arranjar ou organizar o transporte 
diretamente (se o Programa de Prestadores Independentes incluir o 
fornecimento de transporte, o ACP terá de ter carta de condução válida e 
seguro com cobertura de responsabilidade civil devidamente verificado pelo IF). 

 
Resposta de Emergência Pessoal (REP) refere-se a um dispositivo eletrónico 
que permite que certos indivíduos com elevado risco de internamento possam 
garantir a obtenção de ajuda em caso de emergência. O indivíduo também poderá 
utilizar um botão portátil de "ajuda" para poder movimentar-se. O sistema é 
ligado ao telefone da pessoa e programado para enviar um sinal a um centro de 
resposta assim que o botão de "ajuda" for ativado. Este serviço inclui a cobertura 
da instalação e do pagamento de uma taxa de serviço mensal. Os fornecedores são 
responsáveis por assegurar o bom funcionamento e a manutenção dos 
dispositivos/sistemas. 
 
Registo refere-se à lista oficial mantida pelo EOHHS, ou por qualquer outra 
entidade designada pelo mesmo, de Assistentes de Cuidados Pessoais (ACP) 
disponíveis para prestar os serviços. Os utentes podem utilizar o registo para 
contratar ACP através do Programa de Prestadores Independentes. 
 
Representante é uma pessoa designada pelo utente de Serviços de Prestadores 
Independentes para o ajudar na gestão de alguns ou de todos os requisitos do 
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programa. Não é possível pagar a um representante para prestar essa 
assistência. Além disso, nenhum representante poderá ser pago para prestar 
cuidados diretos ou cuidados que impliquem contacto físico. 
 
Auto-orientado refere-se a um método que possibilita que seja o próprio 
utente a controlar ao máximo a seleção e prestação de serviços e apoios de 
assistência domiciliária e comunitária, atuando como empregador do assistente 
registado para que lhe preste os apoios necessários no exercício dessa função, 
ou desempenhando um papel substancial e significativo na gestão do prestador 
de serviços, caso utilize o modelo de agência-prestador de serviços. 
Os indivíduos irão exercer o máximo de controlo que pretenderem no que toca 
a selecionar, treinar, supervisionar, definir horários, determinar os deveres e 
despedir o prestador de cuidados. 
 
Agência de Consultoria de Serviços (CS) é a agência que avaliará as 
necessidades de serviços e ajudará a planear a prestação dos serviços 
necessários e a forma de o utente os receber, funcionando como recurso 
adicional para o utente, para o seu representante e/ou para a sua família no que 
se refere a promover a segurança e a qualidade dos cuidados. 
 
Equipa de consultoria de serviços refere-se a uma equipa constituída pelo 
Consultor de Serviços, por um Enfermeiro e por um Especialista de Mobilidade, 
cujo trabalho se concentrará na capacitação dos participantes para que possam 
definir e orientar as suas próprias necessidades de assistência pessoal e os 
serviços correspondentes. O Consultor de Serviços orienta e apoia o 
participante ao longo do processo de planeamento e prestação dos serviços, em 
vez de dirigir e gerir esse processo. Uma parte do orçamento mensal do 
participante é reservada para pagar à agência pelos serviços que prestar. 
 
Equipamento médico especial ou Dispositivos auxiliares de pequenas 
dimensões refere-se a: 
 

a. dispositivos, controlos ou aparelhos devidamente especificados no plano 
de prestação de cuidados, que permitam aos participantes aumentar a sua 
capacidade de executar atividades quotidianas; 

 
b. dispositivos, controlos ou aparelhos que permitam ao participante 

perceber, controlar ou comunicar com o ambiente em que vive, 
incluindo outros equipamentos médicos duradouros e não duradouros 
que não se encontrem disponíveis através do seguro de saúde do 
participante e que sejam precisos para compensar as limitações 
funcionais do mesmo. 
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Apoios à orientação do utente ou Facilitação de apoios refere-se à capacitação 
dos participantes para poderem definir e orientar as suas próprias necessidades de 
assistência pessoal, bem como os respetivos serviços, guias e apoios, em vez de 
simplesmente orientar e gerir o participante ao longo do processo de planeamento 
e prestação dos serviços. 
 
Taxas refere-se aos encargos deduzidos do orçamento mensal do utente que 
têm de ser pagos em nome dos empregados (ACP): 
 

• FICA (Federal Insurance Contributions Act): cuidados financeiros 
para pessoas idosas, incapacitadas e sobreviventes. Incluindo o 
financiamento do sistema Medicare para pessoas que não possam 
pagar por um seguro de saúde. 

• FUTA (Federal Unemployment Tax Act): programas financeiros 
associados ao emprego a nível federal. 

• SUTA (State Unemployment Tax Act): programas financeiros 
associados ao emprego a nível estadual. 

• RITDI (Rhode Island Temporary Disability Insurance): assegura a 
continuidade da obtenção de rendimentos para empregados que não 
possam trabalhar durante algum tempo, por motivo de doença ou 
lesão. 

 
Seguro de Acidentes de Trabalho é o instrumento que gere os fundos 
destinados a compensar monetariamente os beneficiários das apólices em caso 
de lesão, incapacidade ou falecimento do trabalhador por motivo de acidente 
de trabalho. O Seguro de Acidentes de Trabalho implica um custo laboral, que 
terá de ser pago pelo participante com fundos provenientes do seu orçamento 
mensal. 
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Apêndice B - Orientação Relativa à Verificação 
Nacional de Antecedentes Criminais 
 

Verificações Nacionais de Antecedentes Criminais 
Exigidas pelo Programa de Prestadores 

Independentes 
 
Os seguintes crimes, na sequência de condenação, podem desqualificar qualquer 
potencial ACP, impedindo-o assim de ser contratado para o emprego: 
 assassinato, 
 homicídio voluntário, 
 homicídio involuntário, 
 agressão sexual em primeiro grau, 
 agressão sexual em segundo grau, 
 agressão sexual em terceiro grau, 
 agressão a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 
 agressão com o intuito de cometer certos crimes específicos (assassinato, 

roubo, violação, assalto com invasão de propriedade ou qualquer crime 
abominável e detestável contra a natureza), 

 assalto com utilização de força física, 
 abuso do paciente, 
 negligência ou maus-tratos infligidos a pacientes, 
 assalto com invasão de propriedade, fogo posto em primeiro grau, roubo, 
 crimes associados a estupefacientes, à apropriação indevida de bens ou a 

violações da lei bancária, 
 obtenção ilegítima de dinheiro através de falsos pretextos, 
 desfalque, 
 abuso, negligência e/ou exploração de adultos com deficiências graves, 

exploração de idosos, ou 
 qualquer crime que se enquadre nos termos da secção 1128(a) do Social 

Security Act (42 U.S.C. § 1320a-7(a)) 
 
Se não forem encontradas quaisquer informações que impliquem a 
desqualificação do candidato, a Unidade de BCI informará o potencial ACP e 
o Intermediário Fiscal (IF) desse facto. 
 
Nos casos em que o resultado da VNAC for incompleto, a Unidade de BCI 
informará o potencial ACP por escrito, não revelando a natureza do resultado 
incompleto, sempre que surgir qualquer tipo de acusação ou acusações no 
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registo sem nenhuma disposição associada. Além disso, a Unidade de BCI 
informará o IF, por escrito, não revelando a natureza das acusações que 
aparecem no registo sem qualquer disposição associada, de que foi recebido 
um resultado de VNAC incompleto. 
 
Sempre que forem descobertas informações na VNAC de qualquer potencial 
ACP que impliquem a sua desqualificação, a Unidade de BCI informará o 
potencial ACP desse facto, por escrito, sem revelar a natureza das informações. 
 
Qualquer potencial ACP cujas informações da VNAC sejam incompletas ou 
conducentes a desqualificação poderá pedir uma cópia do relatório completo da 
VNAC à Unidade de BCI da Procuradoria-Geral de Rhode Island. 
 
Para obter uma cópia da VNAC, o potencial ACP terá de contactar diretamente 
o Bureau of Criminal Identification of the Office of the Attorney General, 
localizado em 4 Howard Ave, Cranston, a fim de receber uma cópia do registo 
da VNAC com as informações que levaram à sua desqualificação, ou com o 
registo incompleto que possa conter informações eventualmente conducentes à 
sua desqualificação. 
 
Se as informações da VNAC conducentes à desqualificação não se 
enquadrarem no âmbito de uma infração de Categoria I, o utente terá de se 
pronunciar sobre a possibilidade de empregar o potencial ACP. 
 
A condenação por qualquer delito que se enquadre no âmbito da Categoria I 
desqualificará o indivíduo em questão de poder prestar serviços como ACP ao 
abrigo deste Programa. 
 
Os delitos de categoria I referem-se a condenações por: 
 assassinato, homicídio voluntário, homicídio involuntário; 
 agressão sexual em primeiro grau; 
 agressão sexual em segundo grau; 
 agressão a pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) anos; 
 assalto com intenção de cometer certos crimes específicos (assassinato, 

roubo, violação, assalto com invasão de propriedade ou qualquer crime 
abominável e detestável contra a natureza); 

 fogo posto em primeiro grau; 
 crimes classificados nos termos da secção 1128(a) do Social Security Act 

42 USC § 1320a-7(a); 
 infração penal relacionada com o envolvimento da pessoa em qualquer 

programa ao abrigo dos sistemas Medicare e Medicaid; 
 abuso, negligência e/ou exploração de adultos com deficiências graves, 

exploração de idosos; 
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 crime de violência doméstica cometido há menos de cinco (5) anos; 
 roubo de automóvel; 
 assalto com utilização de força física cometido há menos de cinco (5) anos; 

e/ou 
 crime de agressão física cometido há menos de cinco (5) anos. 
 
 

As infrações de categoria I não podem ser ignoradas pelo utente. 
 
 
As infrações de Categoria II referem-se a condenações por: 
1. transporte para fins indecentes; 
2. assalto com utilização de força física cometido há mais de cinco (5) anos; 
3. crime de agressão física cometido há mais de cinco (5) anos; 
4. crime associado a estupefacientes cometido há menos de cinco (5) anos; 
5. roubo; 
6. arrombamento e invasão de espaço; 
7. assalto com invasão de propriedade; 
8. posse ilegal de arma de fogo; 
9. contravenção por violência doméstica; 
10. agressão sexual em terceiro grau; 
11. circulação de publicações e espetáculos obscenos; 
12. fogo posto em primeiro ou segundo grau; e/ou 
13. histórico de emprego em que constem casos de abuso infantil ou de 

clientes, de negligência ou de maus-tratos. 
 
 
Caso o utente opte por empregar um potencial ACP cujas informações 
impliquem a sua desqualificação pelo facto de se referirem à prática de delitos 
enquadráveis no âmbito da Categoria II, o utente terá de comunicar ao IF, 
por escrito, que considerou todos os seguintes fatores: 
 
 as circunstâncias, a gravidade e a duração do crime; 
 se a vítima do crime foi um adulto idoso ou um indivíduo com qualquer 

tipo de deficiência de desenvolvimento ou outra deficiência; 
 tempo decorrido desde a prática do crime pelo qual o indivíduo foi 

condenado; 
 tempo decorrido desde a conclusão de qualquer pena imposta; 
 tempo sem mais condenações pela prática de quaisquer crimes; 
 conduta do indivíduo no que se refere à procura e ao envolvimento ativo 



O que precisa de saber como Assistente de Cuidados Pessoais em Regime de PI 40  

em quaisquer atividades de reabilitação; 
 capacidade, por parte do indivíduo, de explicar o seu remorso por ter 

praticado o crime e/ou os seus esforços para evitar a prática desse crime 
no futuro; 

 até que ponto o crime tem impacto direto na realização do trabalho para 
o qual o indivíduo se está a candidatar; 

 quaisquer pareceres especializados de prestadores de cuidados de saúde e 
clínicos que tenham trabalhado com o indivíduo, se o mesmo decidir 
partilhar essas informações confidenciais; e 

 qualquer histórico de trabalho, educação e formação profissional anterior 
e posterior à prática do crime. 
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Programa de Prestadores Independentes - Como é que 
o Potencial ACP pode obter a verificação nacional de 

antecedentes criminais 
 
As Leis Gerais de R.I. § 40-8.14-4(c)(5) exigem que os potenciais Assistentes de Cuidados 
Pessoais (ACP) que pretenderem trabalhar como prestadores independentes sejam submetidos a 
uma Verificação Nacional de Antecedentes Criminais (VNAC). 
 
Se quiser prestar serviços a qualquer utente no âmbito do Programa de Prestadores 
Independentes, terá de se submeter a uma VNAC. 
 
Para obter uma VNAC: 
 
Dirija-se ao Bureau of 
Criminal Identification 
(Departamento de 
Identificação Criminal) do 
 
Office of the Attorney 
General, RI Office of 
Attorney General, 4 Howard 
Avenue, Cranston, RI 
(Unidade BCI).  

 

A VNAC tem um custo de 35,00 USD. 
Durante a pandemia de COVID, só são aceites cartões de débito ou de crédito. 
Não poderá ser feita a apresentação de quaisquer cheques ou ordens de 
pagamento no guiché. 

Os métodos de pagamento incluem a utilização de cheques, ordens de pagamento ou cartões de 
crédito (não se aceita dinheiro). Todos os cheques deverão ser emitidos à ordem do “BCI”. 
Nota: será cobrada uma taxa de processamento de dois (2) por cento mais cinquenta (50) cêntimos 
pelas transações efetuadas com cartão de crédito, pelo que, ao utilizar um cartão de crédito, a taxa 
de processamento adicional será de 1,20 USD, além do custo de 35 USD da VNAC. 
 
Traga uma forma de identificação válida: 

o Carta de condução válida emitida pelo Estado 
o Cartão de identificação válido emitido pelo Estado  
o Passaporte válido dos Estados Unidos 

 
Quanto tempo leva o processamento da VNAC? 
A VNAC deve ser processada no mesmo dia. Se o seu registo tiver vários fatores de 
desqualificação, é possível que isso atrase o processamento da VNAC. 
 
NOTA: certifique-se de que escreve o seu endereço de e-mail no 
formulário de impressão digital, a fim de poder receber os resultados. 

Tenha em conta que, durante a pandemia de 
COVID, quando for ao Gabinete do PG em 
Cranston, terá de telefonar do estacionamento. 
A sua entrada será permitida assim que houver 
espaço suficiente na receção, a fim de manter a 
segurança de todos. Não é preciso marcar com 
antecedência, mas terá de contactar do parque de 
estacionamento para o número 401-274-4400 e dizer 
que é um profissional de saúde que vem buscar a 
VNAC. O horário de expediente para triagem é das 
8h30 às 16h00, de segunda a sexta-feira. 
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Apêndice C - Opções de Formação para os ACP - n.º 1 
(nota: qualquer AEC do Programa de PI terá de trabalhar como ACP 
enquanto estiver na casa do utente) 
 
 

 
 

  

Neste momento, 
é um AEC 

Formação de 
Orientação 
Obrigatória 

Verificação 
Nacional de 

Antecedentes 
Criminais 

A partir deste ponto, se 
tiver um utente, pode 
começar a trabalhar 

Mantenha a sua 
certificação de 
RCP/Primeiros 

Socorros atualizada 

Quer fazer parte 
do registo? 

Inscrição no 
registo Entrevista com outros utentes e início do trabalho 
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Apêndice C - Opções de Formação para os ACP - n.º 2 
(Um ACP experiente não é um PI de ACP) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

É um ACP Experiente 

Formação de 
Orientação 
Obrigatória 

Verificação 
Nacional de 

Antecedentes 
Criminais 

A partir deste 
ponto, se tiver um 

utente, pode 
começar a 
trabalhar 

Quer fazer 
parte do 
registo? 

Formação de 
13 Horas 

Inscrição no 
registo Entrevista com outros utentes e início do trabalho 

Faça a 
formação de 

RCP/Primeiros 
Socorros no 
prazo de 90 

dias 
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Apêndice C - Opções de Formação para os ACP - n.º 3 
 
 
 

 
 

  

É um ACP Experiente 

Formação de 
Orientação 
Obrigatória 

Verificação 
Nacional de 

Antecedentes 
Criminais 

O
 S

eu
 U

te
nt

e 
De

ci
de

 

O utente decide que deve fazer 
o curso de formação de 13 horas. 
Conclua o curso de formação nos 

primeiros 90 dias em que estiver a 
trabalhar na casa do utente 

Recebeu toda a formação 
necessária e pode inscrever-se 

no registo, se quiser 

Também pode ser entrevistado por outros 
utentes e trabalhar com os mesmos 

Formação de 
RCP/Primeiros Socorros, 

se não estiver 
atualizada, no prazo de 

90 dias a partir do 
momento em que 

começar a trabalhar em 
casa do utente 

O utente assina o 
formulário de Dispensa 
de Formação e dá-lhe a 

formação necessária 
pessoalmente 
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Apêndice C - Opções de Formação para os ACP - n.º 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Todos os restantes 

Formação de 
Orientação 
Obrigatória 

Verificação 
Nacional de 

Antecedentes 
Criminais 

Fazer a formação 
de RCP/Primeiros 

Socorros 

Entrevista com outros utentes e início do trabalho 

Formação 
de 13 Horas 

Inscrição no 
registo 
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Apêndice D - Serviços de Atividades Quotidianas 
(AQ) Permitidos no Âmbito do Regime de PI: 
 

 
 

Assistência no banho: higiene e asseio, 
cuidados com os pés, imersão dos pés, 
aplicação de loção para os pés, aplicação de 
champô no cabelo, pentear/escovar, barbear. 

Assistência com o vestuário: vestir e despir, 
calçar meias de lã e meias elásticas. 

Assistência na transferência: movimento e 
mobilidade - passagem da cama para a cadeira. 

Assistência na utilização da sanita: tarefas 
relacionadas com a continência, incluindo 
o controlo e a higiene. 

Assistência na alimentação: preparar 
alimentos e alimentar o utente.  

Assistência para caminhar, subir escadas. 

Assistência na aplicação de compressas secas 
quentes e frias sobre a pele intacta. 

Assistência no despejo de sacos de cateter, 
arrastadeiras, bacios; e 

Assistência no retreinamento dos intestinos/da 
bexiga. 
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Apêndice E - Serviços de Atividades Quotidianas 
Instrumentais (AQI) Permitidos no Âmbito do 

Regime de PI: 
 

 
  

 
 
 

Assistência na compra de mercearias;  
 
Assistência na confeção de alimentos; 
 
Assistência na utilização do telefone e 
na procura de números de telefone; 
 
Assistência na realização de tarefas 
domésticas: limpezas gerais, limpeza de 
pó, aspiração, lavagem de roupa; 
 
Assistência na utilização de transportes 
públicos e/ou na organização de 
transporte; 
 
Assistência na marcação de consultas e 
lembrar o utente de que precisa de tomar 
medicamentos. 
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Apêndice F - Serviços de Atividades Quotidianas 
(AQ) Não Permitidos no Âmbito do Regime de PI: 

 
 
 

Aplicação de curativos esterilizados;  

Tratamento de feridas; 

Tratamento de pele danificada (ou seja, qualquer 
tratamento de pele não intacta); 

Lavagem gástrica ou gavagem (incluindo a 
administração de alimentos através de sondas); 

Injeções; 

Irrigações vaginais; 

Cortar as unhas dos pés e das mãos de diabéticos;  

Cortar as unhas dos pés; 

Prestar aconselhamento relativamente a questões 
médicas/de enfermagem;  

Mudar a sonda vesical; 

Cuidar de tubos de traqueostomia;  

Administração de oxigénio; 

Distribuição e/ou organização de medicamentos;  

Elevação e/ou transferência total do utente;  

Utilização de equipamentos com assistência mecânica; 

Registar a saída de urina, exceto quando não se 
verificar qualquer saída e/ou alteração na cor da urina. 
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Apêndice G - Serviços de Atividades Quotidianas 
Instrumentais (AQI) Não Permitidos no Âmbito 
do Regime de PI: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Transporte para tratar de 
necessidades médicas de emergência; 
 
 
Transporte para atividades 
quotidianas não essenciais 
(ou seja, casino, loja de bebidas 
alcoólicas, etc.) 
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Apêndice H – Registo e descrições dos ACP 
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Apêndice I - Registo no Site do EOHHS 
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Apêndice J - Formulário de Reembolso da MTM 
 
Para tratar do reembolso por quilómetros percorridos a 
conduzir o seu carro com o objetivo de transportar o utente 
para consultas médicas não urgentes, pode registar-se na 
MTM, a fim de obter um cartão de débito através do qual será 
reembolsado pelo valor correspondente à quilometragem. 
Para fazer isso, 

 
visite: 
https://www.mtm-inc.net/rhode-island/recipients/ 
a fim de obter mais informações. 
 
 
Para iniciar esse processo, terá de se registar na 
MTM. Comece por contactar através deste 
número: 
 
1-888-513-0703 

 
Assim que estiver registado, passará a utilizar o Registo de Viagem 
para Reembolso de Custos da MTM. Em seguida, apresentamos 
um exemplo dos formulários de registo. 
 
Se tiver alguma dúvida sobre a comunicação dos quilómetros e o 
processo de reembolso, telefone para a MTM. 
 
  

http://www.mtm-inc.net/rhode-island/recipients/


 

Apêndice J - Formulário de Reembolso da MTM 
(continuação) 
 

 
Registo de Viagem para 
Reembolso de Custos 

Instruções: 

Envio dos registos completos por correio, 
fax ou e-mail para: 

MTM. À atenção do Departamento de 
Registos de Viagem  
16 Hawk Ridge Dr.  
Lake St. Louis, MO 63367  

Fax: 1-888-513-1610 

E-mail oavmeiimtm-inc.net 
• No próprio dia, ou na véspera da consulta médica, terá de contactar a MTM. O número para onde deve ligar pode ser 

encontrado no verso do seu cartão ou telefonando para os serviços dos membros. Durante a chamada, receberá um 
número de viagem. Terá de anotar o número neste Registo de Viagem. Para ser reembolsado, terá de enviar um Registo 
de Viagem para todos os pedidos de viagem. 

• Envie os registos de viagem antes de terem decorrido 60 dias da data da primeira consulta. 

• Qualquer profissional de saúde do espaço em questão poderá assinar o Registo de Viagem, incluindo enfermeiras, 
terapeutas, médicos assistentes ou enfermeiros responsáveis. Não tem de ser o médico. 

• Sugerimos que faça cópias do seu Registo de Viagem para Reembolso de Custos em branco. Se precisar de uma nova 
cópia desse formulário, poderá pedir telefonicamente que a mesma lhe seja enviada por e-mail, ou descarregá-la em 
www.mtmHnc.net. 

• Uma viagem só de ida é uma viagem da sua casa para o local da consulta. Uma viagem de ida e volta é uma viagem 
de sua casa para o local da consulta e, em seguida, de regresso a casa. Para viagens com mais paragens, como por 
exemplo, uma viagem extra de uma primeira consulta para uma segunda consulta antes de voltar para casa, introduza 
cada etapa da viagem numa linha separada, por exemplo: 

•  1.a etapa - casa para primeiro médico 
•  2.a etapa - primeiro médico para segundo médico 
•  3.a etapa- segundo médico para casa 

• Se não tiver um Registo de Viagem, peça ao seu prestador de cuidados de saúde que lhe entregue uma nota em papel 
timbrado da instituição. Essa nota deverá indicar que o paciente foi observado, bem como a data da consulta. Assim 
que tiver um novo registo de viagem, anexe a nota fornecida pelo seu prestador de cuidados de saúde, em vez de uma 
assinatura. 

• Os formulários incompletos não podem ser processados. A responsabilidade pelo preenchimento correto deste 
formulário é sua. 

• Guarde uma cópia do seu Registo de Viagem nos seus registos pessoais. 

• Tem alguma dúvida sobre o processo de reembolso? Ligue para: 1-888-513-0703. 

Informações 
Membro 

 

Primeiro Nome:  
 

Último Nome: N.º da Medicaid: 

Morada: 
 

Telefone: 

Informações 
Pagamento 

 

Cidade: Estado: 
 

Código postal: 

Efetuar o pagamento a: 
 Relação com o Membro:  

 Próprio   Outro  

Data de 
Nascimento: 
 

Morada: 
 

Telefone: 

Cidade: 
 

Estado: Código postal: 

 
  

http://www.mtmhnc.net/
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Apêndice J - Formulário de Reembolso da MTM 
(continuação) 
 

 Registo de Viagem para Reembolso de Custos (continuação) 

Viagem n.º 1 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 
 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
  Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro:  
 Casa  Outro: 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde: 
•  

Viagem n.º 2 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro: 
 Casa  Outro: 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 
 

Nome do prestador de cuidados de saúde: Morada do prestador de cuidados de saúde: 
 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Viagem n.º 3 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro:  
 Casa  Outro 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 
 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Viagem n.º 4 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro: 
 Casa  Outro 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Viagem n.º 5 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro: 
 Casa  Outro 
 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Viagem n.º 6 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro: 
 Casa  Outro: 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Viagem n.º 7 

Número da Viagem (telefone para a MTM antes de 
realizar a sua viagem): 

Data da Consulta: Hora da Consulta: Tipo: 
 Viagem de Ida e Volta  
 Viagem só de Ida 

Morada de recolha do passageiro:  
 Casa  Outro 

Telefone do Prestador de Cuidados de 
Saúde: 
 

Nome do Prestador de Cuidados de Saúde: Morada do Prestador de Cuidados de Saúde: 
 

Certifico que este paciente foi observado no 
âmbito de um serviço de saúde coberto pela 
Medicaid. 

Assinatura e Título do Prestador de Cuidados de Saúde:  
•  

Preenchi este formulário e confirmo que a informação que consta 
deste registo de viagem é verdadeira. 

Assinatura do Membro, Pai/Tutor Legal ou Representante:  
•  

  



 

Apêndice J - Formulário de Reembolso da MTM 
(continuação) 
 
 

Não discriminamos 
 

A MTM cumpre as leis federais aplicáveis em matéria de direitos civis e não 
discrimina nem trata as pessoas de forma distinta com base em critérios de 
raça, cor, país de origem, idade, deficiência ou sexo. 
 
A MTM presta ajuda e serviços a pessoas com deficiências, gratuitamente, 
para que possam comunicar connosco de forma eficaz, como por exemplo: 
● intérpretes de língua gestual qualificados 
● informação escrita noutros formatos (impressão ampliada, áudio, 

formatos eletrónicos acessíveis, outros formatos) 
● presta serviços linguísticos gratuitos a pessoas cuja língua principal 

não é o inglês, como por exemplo: intérpretes qualificados e 
informações escritas noutros idiomas 
 

Se precisar destes serviços, ligue para a MTM: 888-561-8747. 
 
Se considerar que falhámos na prestação destes serviços ou que 
discriminámos alguém, de qualquer forma, com base em critérios de raça, 
cor, nacionalidade de origem, idade, deficiência ou sexo, pode apresentar 
uma queixa à MTM: 

 
16 Hawk Ridge Drive 

Lake St. Louis, MO 63367 
Linha gratuita: 888-561-8747 

TTY: 711 
Fax: 636-561-2962 

E-mail: QM@mtm-inc.net 
 

Pode apresentar a sua queixa presencialmente ou por correio, fax ou e-
mail. Se precisar de ajuda para apresentar qualquer queixa, a MTM 
encontra-se disponível para o ajudar. 

 
  

mailto:QM@mtm-inc.net
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Apêndice K - Carta de Intenção do Potencial PI de ACP 
 
 
 
 

CARTA DE INTENÇÃO 
Programa de Prestadores Independentes (PI) 
 
Estado de Rhode Island 
Executive Office of Health and Human Services 
Office of Medicaid 
3 West Road 
Cranston, Rhode Island 02920 
 
Para os devidos efeitos, eu, __________________, declaro que me vou 
inscrever nas formações do Programa de Prestadores Independentes 
(PI) e que pretendo empreender todos os esforços necessários para 
me tornar num ACP do Programa de Prestadores Independentes (PI). 
Esta carta será entregue ao Intermediário Fiscal. 
 
 
Obrigado. 
 
 

Morada  
  

 
  
Data  
  
Assinatura  

 
 
  



 

Apêndice L - Lista de Controlo do Potencial PI de ACP 
 

 

Lista de Controlo do Programa de 
Potenciais Prestadores Independentes 

de ACP 

Evento Data e Assinatura 

□ Formação de Orientação 
Obrigatória 

 

□ Verificação Nacional de 
Antecedentes Criminais Concluída 

 

□ Formação de RCP/Primeiros 
Socorros Concluída 

 

□ Formação de 13 Horas Concluída 
 

□ Perfil de Registo Preenchido pelo 
ACP, se for o caso 

 

□ Perfil adicionado ao Registo pelo 
IF, se for o caso 

 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

□ Entrevistado por um utente 
 

 

 
Potencial ACP   

 

 
O EOHHS, o FI e o formador irão rubricar e datar as participações, a fim de o 
ajudar a manter o controlo das mesmas. O facto de registar as suas entrevistas 
irá ajudá-lo a manter o controlo das mesmas. 
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Este manual não deve ser interpretado como substituto 
dos Regulamentos Auto-Orientados 210-RICR-50-10-2, 
https://rules.sos.ri.gov/regulations/part/210-50-10-2, 
que regem o programa de Prestadores Independentes 
(PI), mas sim como complemento dessas Regras e 
desses Regulamentos. Em caso de conflito entre as 
disposições deste manual e as disposições das Regras 
e Regulamentos, prevalecerá o disposto nas Regras e 
Regulamentos. Além disso, este manual não deverá 
ser interpretado como fornecendo, de forma exaustiva, 
qualquer descrição, critério, definição ou processo, 
nem qualquer tipo de norma legal. 
 
 
Fevereiro de 2021 
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