
 

 

N/Ref. 56/16                     Angra do Heroísmo, Abril de 2016 

 

Assunto: Prestações pecuniárias devidas às instituições pelos serviços na valência de serviço 

de apoio domiciliário no âmbito dos contratos de cooperação-valor cliente 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Despacho Normativo n.º 11/2016, de 16 de 

fevereiro de 2016, publicado no Jornal Oficial, I Série, n.º 22 de 16 de fevereiro de 2016, que 

vem fixar os termos e os valores que definem as prestações pecuniárias devidas às 

instituições pelos serviços na valência de serviço de apoio domiciliário no âmbito dos 

contratos de cooperação-valor cliente, nos termos do disposto nos artigos 61.º, n.º 1 e 108.º 

do Código da Ação Social dos Açores.  

 

A aprovação deste diploma visa ir de encontro às necessidades de ajustamento do 

financiamento público atual para esta valência, sendo que a Região Autónoma dos Açores 

financiará a totalidade das vagas contratadas, independentemente da frequência mensal 

verificada. A gestão de vagas objeto de comparticipação financeira é da competência do ISSA, 

IPRA.  

 

No âmbito dos contratos de cooperação — valor cliente, a prestação pecuniária devida às 

instituições pelos serviços prestados aos clientes é determinada de acordo com o valor padrão 

por cliente, para cada tipo de serviço, que corresponde à prestação pecuniária unitária mensal 

por vaga disponibilizada pelas instituições na resposta de Serviço de Apoio Domiciliário, 

conforme a seguinte tabela:  

 

Serviços/valores mensais, em 

euros 

Valor Padrão Fim de semana – 1 

dia 

Fim de semana – 2 

dias 

Alimentação – Almoço 94,00€ 23,50€ 42,30€ 

Alimentação – Jantar 21,00€ 5,25€ 9,45€ 

Higiene pessoal 1 vez ao dia 190,00€ 47,50€ 85,50€ 

Higiene pessoal 2 vezes ao dia 342,00€ 85,50€ 153,90€ 

Visita noturna 80,00€ 20,00€ 36,00€ 

Higiene habitacional 55,00€ ---- ---- 

Tratamento de roupa 50,00€ ---- ---- 

 

A realização do serviço de “visita noturna” deverá ocorrer no período entre as 18:30h e as 

21:30h, não sendo possível coincidir com o período de realização dos restantes serviços, se 

contratados, com exceção do serviço “Alimentação-jantar”.  

 



 

 

O presente diploma prevê a atribuição de uma majoração por cliente e por serviço, a título de 

compensação pela distância, conforme a seguinte tabela, tendo em conta o valor máximo nela 

previsto:  

Distância 

(km)/Serviços 

Valor mensal da majoração 

Almoço 

e/ou 

jantar 

Higiene 

pessoal 1 

vez ao dia 

Higiene 

pessoal 2 

vezes ao 

dia 

Visita 

noturna 

Higiene 

habitacional 

Valor 

máximo 

Até 5 km 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

5>km <= 10 5,00€ 5,00€ 10,00€ 5,00€ 0€ 15,00€ 

10>km <= 15 10,00€ 10,00€ 20,00€ 10,00€ 3,00€ 30,00€ 

15>km <= 20 12,50€ 12,50€ 25,00€ 12,50€ 4,00€ 37,50€ 

Superior a 20 

km 

15,00€ 15,00€ 30,00€ 15,00€ 5,00€ 45,00€ 

 

O cálculo da distância é efetuado entre a freguesia de residência do cliente e a freguesia onde 

se localiza a sede da instituição de referência mais próxima da residência do cliente, com 

capacidade de resposta para os serviços pretendidos por este, ou local de apoio desta à 

prestação dos serviços de apoio ao domicílio, tomando o trajeto mais curto. 

 

 Entrada em vigor 

O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2016 e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1459527614.pdf. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1459527614.pdf

