
NOTA

Comparticipação adicional da Segurança Social para pessoas idosas, utentes em ERPI,
que se encontram em dependência do 2º grau e abrangidas em acordo de cooperação

PROCEDIMENTOS

Grupo  de  trabalho  para  dar  cumprimento  ao  n.º  3  da  cláusula  VI  do  Anexo  I  do
Compromisso - Dependência de 2.º grau

O disposto no n.º 3 do Anexo I do Compromisso de Cooperação 2015-2016, nº3, Cláusula VI,

decorre do disposto do n.º 2 da mesma cláusula.

Assim, o n.º 2 refere: “No âmbito dos acordos de cooperação celebrados para a resposta

social de ERPI, a situação de dependência de 2.º grau, é comprovada através de declaração do

médico da instituição ou do médico do utente, devendo constar da mesma o tipo de cuidados

necessários que devam ser prestados ao utente, sendo posteriormente verificada, por parte dos

serviços competentes do ISS.” 

E o n.º 3 dispõe que: “O mecanismo previsto no número anterior deve ser avaliado pela CNAAPAC,

até ao 1.º trimestre de 2015, tendo em vista a melhoria da aplicação associados e eficácia do

processo.”

Neste sentido, foi solicitado aos parceiros a identificação das situações que se colocavam, sobre a

matéria, na articulação com os serviços da segurança social.

Face às questões que identificadas, concluiu-se que estavam em causa questões operacionais com

fácil resolução através de uma orientação aos diversos centros distritais, cuja proposta foi aceite

por todos os representantes, e se apresenta: 
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ORIENTAÇÃO

1 - Enquadramento

No âmbito das prestações e comparticipações da Segurança Social, e mais concretamente no que

se  refere  aos  complementos  por  dependência  e  comparticipações  adicionais,  têm  surgido

dificuldades e dúvidas relacionadas com o facto de que, quer o pagamento do complemento por

dependência de 2.º grau, quer o pagamento da comparticipação adicional exigirem que a situação

da  pessoa  configure  dependência  de  2.º  grau  certificada  pelos  Serviços  de  Verificação  de

Incapacidades (SVI), mas o primeiro é pago diretamente à pessoa, enquanto o segundo é pago à

Instituição de acolhimento. Assim sendo, importa delimitar os conceitos.

  

Conceitos

- Complemento por dependência de 1.º grau

É um apoio  mensal  em dinheiro  dado aos pensionistas  que  se encontram numa situação  de

dependência e que precisam da ajuda de outra pessoa para satisfazer as necessidades básicas da

vida quotidiana (porque não conseguem fazer a sua higiene pessoal, alimentar-se ou deslocar-se

sozinhos).

- Complemento por dependência de 2.º grau

É um apoio mensal em dinheiro dado aos pensionistas que, além da dependência de 1.º grau, se

encontrem acamados ou com demência grave.

- Comparticipação adicional por dependência de 2.º grau

As Instituições do setor social e solidário que desenvolvam a resposta social Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas (ERPI) podem beneficiar do que está previsto em matéria de comparticipação

adicional relativamente aos utentes em situação de dependência de 2.º grau, de acordo com o

estabelecido no Despacho n.º 9400/2001, de 4 de maio.

Segundo o mesmo Despacho, “esta comparticipação adicional é paga direta e integralmente às

Instituições, tendo pois natureza diferente da prestação do complemento por dependência, mesmo

que, nos procedimentos necessários à sua atribuição, possam encontrar-se interligadas”.



De acordo com o definido na cláusula VI do anexo I do Compromisso de Cooperação para 2015-

2016, o valor correspondente a esta comparticipação para 2015 é de 99,98€ mensais por cada

pessoa idosa em situação de dependência de 2.º grau.

O  pagamento  da  comparticipação  adicional  da  Segurança  Social  ocorre  após  obtenção  de

comprovativo da dependência de 2.º grau por parte das Comissões do Sistema de Verificação de

Incapacidades  (SVI),  e  implica  a  formalização  de  requerimento  específico  apresentado  pela

Instituição ao respetivo Centro Distrital (CDist).

2 - Definição de procedimentos

De acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do decreto-lei n.º 265/99, de 14 de julho, “nos casos em que

o titular da prestação beneficie de assistência prestada em estabelecimento de apoio social, oficial

ou particular sem fins lucrativos, cujo funcionamento seja financiado pelo Estado ou por outras

pessoas  coletivas  de direito  público  ou  de  direito  privado  e  utilidade pública,  o  montante  do

complemento por dependência é o do 1.º escalão do regime que lhe corresponda”. 

Em termos  práticos,  isso  significa  que  quando  a  pessoa  com dependência  de  2.º  grau  está

institucionalizada  em  ERPI  financiada  pelo  Estado,  apenas  tem  direito  ao  complemento  de

dependência de 1.º grau, e a Instituição de acolhimento com acordo de cooperação tem direito à

comparticipação adicional por dependência de 2.º grau, relativa a essa pessoa.

Esta interligação entre o complemento por dependência e a comparticipação adicional obriga a

uma definição clara relativamente aos procedimentos a seguir relativamente às duas situações. 

Procedimentos  relativos  ao  complemento  por  dependência  e  revisão  do  complemento  por

dependência

Os  requerentes  deverão  apresentar  aos  serviços  do  ISS,  IP,  um  Requerimento  de

Complemento  por  Dependência,  modelo  RP  5027/2014-DGSS, assinalando  a  situação

(complemento por dependência ou revisão do complemento por dependência), acompanhado de

toda a documentação nele solicitada.

 M o d .  D G S S / 0 8



Procedimentos relativos a comparticipação adicional referente a utentes com dependência 2.º grau

em ERPI

Utentes já certificados como dependentes de 2.º grau 

Nas situações em que as pessoas já estejam certificadas como dependentes de 2.º  grau,  as

Instituições  deverão  apresentar  aos  serviços  do  ISS,  IP,  um  Requerimento  de

Comparticipação Adicional em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com a

respetiva lista nominativa.

Utentes com processo de certificação de dependência de 2.º grau em fase de instrução

Nas  situações  em  que  as  pessoas  tenham  o  processo  de  reconhecimento  da  situação  de

dependência de 2.º grau em fase de instrução, as Instituições deverão apresentar nos serviços do

ISS, IP, um Requerimento de Comparticipação Adicional em Estrutura Residencial para Pessoas

Idosas (ERPI) com a respetiva lista nominativa.

Utentes  com  dependência  de  1.º  grau  certificada  mas  não  certificados  como

dependentes de 2.º grau 

Nas situações em que os utentes beneficiem do complemento por dependência do 1.º grau, mas

configurem  atualmente  uma  situação  de  dependência  de  2.º  grau  ainda  não  certificada,  as

Instituições deverão apresentar, nos serviços do ISS, IP, os seguintes documentos:

-  Requerimento  de  Comparticipação  Adicional  em  Estrutura  Residencial  para  Pessoas  Idosas,

relativamente a cada utente, ou seja, deve constar um requerimento individualizado;

 

- Requerimento de Complemento por Dependência, modelo RP 5027/2014-DGSS, acompanhado de

toda a documentação que nele é solicitada, relativamente a cada utente, assinalando “Revisão do

Complemento por Dependência”.  

Utentes não certificados como dependentes de 2.º grau 

Nas situações em que os utentes não tenham requerido qualquer complemento por dependência,

mas configurarem situação de 2.º grau de dependência, as Instituições deverão apresentar nos

serviços do ISS, IP, os seguintes documentos:

-  Requerimento  de  Comparticipação  Adicional  em  Estrutura  Residencial  para  Pessoas  Idosas,

relativamente a cada utente, ou seja, deve constar um requerimento individualizado; 



- Requerimento de Complemento por Dependência, modelo RP 5027/2014-DGSS, acompanhado de

toda  a  documentação  que  nele  é  solicitada,  relativamente  a  cada  utente,  assinalando

“Complemento por Dependência”.    

Procedimento  comum  a  todos  os  utentes  relativamente  aos  quais  é  solicitada

comparticipação adicional

Para que os utentes possam ser  considerados para efeitos do pagamento da comparticipação

adicional, adicionalmente aos procedimentos anteriormente, é necessário que a Instituição que

desenvolve  a  ERPI  sinalize  mensalmente  os  utentes  relativamente  aos  quais  requere  a

comparticipação  adicional,  na  plataforma  da  Segurança  Social  Direta  (SSD)  realizando  o

procedimento de assinalar, no campo relativo à “situação de dependência”, “D – DEPENDENTE”;

em “dependência 2.º grau”, deverá ser selecionado “S – SIM”; e em “requereu adicional”, também

deverá ser selecionado “S – SIM”.

Resumo dos Procedimentos relativos à solicitação de comparticipação adicional relativa a utentes

com dependência de 2.º grau 

Documentos a apresentar pela Instituição

Dependência 2.º grau já certificada ou processo em fase de instrução

- Requerimento de Comparticipação Adicional em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;

-  Anexo ao requerimento constituído por lista  nominativa onde deverão constar  os elementos

relativos aos utentes em que já esteja reconhecida pelos SVI a situação de dependência de 2.º

grau  ou  esteja  em curso  processo  de  reconhecimento  de  dependência.  Na  coluna  “data  de

reconhecimento da situação de dependência” deverá ser colocada a respetiva data, ou “em curso”

(nas situações com processo em fase de instrução).
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Restantes situações (2.º grau não certificado)

-  Requerimento  de  Comparticipação  Adicional  em  Estrutura  Residencial  para  Pessoas  Idosas,

relativamente a cada um dos utentes;

-  Anexo  ao  requerimento.  Para  o  efeito,  poderá  ser  utilizado  o  impresso  de  lista  nominativa

referido anteriormente. No entanto, nele deverão constar os dados relativos a um só utente e na

coluna “data de reconhecimento da situação de dependência” deverá ser colocada a situação do

utente: revisão de dependência de 1.º grau ou situação de dependência ainda não reconhecida;

- Requerimento de Complemento por Dependência, modelo RP 5027/2014-DGSS, acompanhado de

toda a documentação que nele é solicitada, relativamente a cada utente, assinalando a situação:

“Complemento por Dependência” (para utente com dependência não certificada) ou “Revisão do

Complemento por Dependência” (para utente com dependência de 1.º grau certificada).

3 - Questões frequentes 

Foi solicitado aos parceiros a identificação das situações que se colocavam sobre a matéria na

articulação com os serviços da segurança social, a saber: 

1. Se ao utente já lhe foi atribuído o complemento por dependência de 2.º grau, mas por

entrada  em  ERPI,  é-lhe  comunicado  que  passa  a  receber  o  montante  correspondente  à

dependência de 1.º grau, considera a UMP que esta comunicação deveria ser prova suficiente para

a instituição passar a receber a comparticipação adicional.

- A instituição requer ao ISS a comparticipação adicional, e caso já tenha sido atribuída ao utente

a dependência de 2.º grau os serviços têm capacidade para validar esta situação, por forma a que

a Instituição passe a receber a comparticipação adicional.

2. Nos casos em que o requerimento de situação de dependência de 2.º grau é efetuado pela

instituição considera-se que seja a junta médica a deslocar-se ao lar em vez de o utente aos

serviços. Poderá ser?

- Nalgumas situações e sempre que possível, esta prática já se verifica. No entanto, podem ainda

verificar-se, nalguns casos, a necessidade do utente se deslocar aos serviços. Nestes casos, e

existindo  vários  utentes  do  mesmo equipamento,  os  serviços  de verificação de  incapacidades

devem agendar todos os atos médicos para o mesmo dia.

3. Com a entrada para a Estrutura Residencial  para Pessoas Idosas há uma alteração de

residência do idoso, no entanto não é alterada a sua residência fiscal. Por este motivo quando é



requerida  o  complemento  por  dependência,  o  CDist  informa  a  instituição  de  que  deve  ser

requerida a outro CDist. Como melhorar o procedimento?

- Irão ser transmitidas orientações nesse sentido, para que os Centros Distritais articulem entre si

no sentido de que a verificação da situação de dependência de 2.º grau seja realizada pelos

serviços do distrito onde está localizada a Instituição.

 4. Nos casos em que seja confirmada por parte dos SVI a situação de dependência de 2º grau do

utente, o pagamento da comparticipação adicional por parte do ISS, IP é feito a partir da data de

deferimento do requerimento ou a partir da data da entrada do requerimento nos serviços do ISS,

IP?

- O pagamento da comparticipação adicional deverá ser pago pelo ISS, IP, reportando à data de

entrada do requerimento nos serviços do ISS, IP.

5. E se o utente falecer no período que medeia entre a entrada do requerimento no ISS, IP e a

confirmação da situação de dependência de 2º grau por parte do SVI?

-  Independentemente do falecimento do utente,  o pagamento da comparticipação adicional  à

Instituição deverá ser efetuado reportando à data de entrada do requerimento nos serviços do

ISS, IP.

 M o d .  D G S S / 0 8


