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STRUCTURE DE COORDINATION DE PRILLY ET JOUXTENS-MEZERY 

Service de l'enfance 
Rte de Cossonay 40, 1008 Prilly 

 
ASSOCIATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL DE JOUR DES 

COMMUNES DE BOURNENS, BOUSSENS, SULLENS, CHESEAUX ET ROMANEL 
Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux   Chemin du Village 24, 1032 Romanel 

 

DIRETIVAS GERAIS 
DESTINADAS A PAIS E AMAS EM MEIO FAMILIAR  

AJENOL – 30.04.2019 

Acolhimento em meio familiar – informações gerais e bases legais 
 

Bases legais 

Lei de 20 de junho de 2006 relativa ao acolhimento diurno de crianças (LAJE) 

Artigo 2.° n°. 1 – Para efeitos da presente lei, entende-se por : 
- criança : todo o ser humano até o final do grau primário ; (...) 
- acolhimento em meio familiar : consiste em cuidar de crianças em casa, durante o dia (a tempo parcial 

ou a tempo inteiro) e mediante retribuição, regularmente e de forma habitual. 
Artigo 15.° n.° 1 c Para acolher crianças em casa, durante o dia e mediante retribuição, regularmente e de 
forma habitual, é necessário obter uma autorização. 
Artigo 17.° n°. 1 – Para obter uma autorização deverá ser apresentado um requerimento junto da autoridade 
competente. 

Regulamento de execução da LAJE (RLAJE) do 3 abril 2019 

Artigo 32.° – A comuna (commune) encarrega a sua coordenadora de efetuar pelo menos uma visita 
domiciliária por ano da titular de uma autorização de praticar o acolhimento familiar de dia. 

Regulamento Federal (Ordonnance fédérale) de 19 outubro de 1977 que regulamenta a 
colocação de crianças (OPE) : 

Artigo 5.° n.° 1.- A autorização só pode ser concedida aos pais que pretendam cuidar de crianças se os 
mesmos tiverem qualidades pessoais, aptidões educativas e se o seu estado de saúde e o das outras 
pessoas do agregado familiar o permitir. Para além dos requisitos de natureza habitacional terão ainda que 
oferecer garantias no sentido em que, por um lado, a criança acolhida irá beneficiar de cuidados, de 
educação e de formação adequados e que, por outro lado, também ficará salvaguardado o bem-estar das 
outras crianças que vivam na família . 

Autorização para acolher uma ou mais crianças em casa 

A autorização para acolher uma ou mais crianças durante o dia é concedida pela autoridade competente 
(Commune) após um inquérito realizado pela Coordenadora. As candidatas deverão apresentar uma 
declaração médica, um documento assinado que permita recolher informações junto do Gabinete de 
Acolhimento de Crianças (Office d’Accueil de Jour des Enfants – OAJE) e também um certificado do Registo 
Criminal normal e especial. Um certificado do Registo normal será também pedido a todos os membros da 
família e qualquer pessoa a partir dos 18 anos que vive no mesmo domicílio. 

A autorização provisória é válida por 18 meses. No fim desse período, a Ama recebe uma autorização 
definitiva válida por 5 anos que é renovável. O contrato de trabalho é assinado quando uma criança é 
colocada na família de acolhimento. O primeiro mês corresponde ao período experimental. 

Durante a fase de autorização provisória, a Ama frequenta uma formação obrigatória de 24 horas, 
organizada pela associação responsável pela  formação das amas, denominada  (Communauté d’Intérêt 
Familial de Jour – CIAFJ). Depois de receber a autorização definitiva, a Ama compromete-se a frequentar 
anualmente um encontro destinado a receber apoio obrigatório “soutien obligatoire – RS” que corresponde a 
formação contínua. A ama deverá participar nos encontros e nas reuniões com a equipa técnica que apoia 
as amas, os chamados (relais-contacts), organizados pela Coordenadora. 



 2

 
A autorização só é válida para o número de crianças nela mencionado e na medida em que a situação da 
família e as condições da habitação não mudem.  

A Coordenadora 

A Coordenadora tem a função de intermediária entre as famílias que desejam dar a guardar uma ou mais 
crianças durante o dia e aquelas que já têm uma autorização para acolher. Incumbe à coordenadora 
garantir que serão observadas as diretivas gerais e a convenção assinada entre os pais e as Amas em meio 
familiar. 

Vigilância : A Coordenadora está em contacto permanente com as amas. Como especificado no artigo 32 
do regulamento de execução da LAJE, a coordenadora encarrega-se "de efetuar pelo menos uma visita 
domiciliária por ano da titular de uma autorização de praticar o acolhimento familiar de dia. A coordenadora 
também pode efetuar visitas domiciliárias sem avisar para verificar se as condiçoes gerais e específicas são 
respeitadas". 

Nos termos do Regulamento Federal de 19 de outubro de 1977 e da LAJE (Lei relativa ao acolhimento 
diurno de crianças), a Coordenadora está em contacto permanente com a ama e efetua pelo menos uma 
visita domiciliária, por ano, junto da pessoa autorizada ao acolhimento familiar diurno. A coordenadora 
também pode efetuar visitas domiciliárias sem avisar para verificar se a pessoa autorizada respeita as 
obrigações previstas. Caso as mesmas não se verifiquem, pode ser retirada a autorização, de acordo com o 
procedimento previsto na LAJE. 

Os pais que recorrem à ama 

Os pais têm a obrigação de fornecer à Ama todas as informações necessárias relativas à saúde da criança, 
hábitos alimentares, rotinas de sono e todas a mudanças que digam respeito aos direitos parentais. 

Trazem mudas de roupa e o material indispensável para o dia (fraldas, carrinho de bebé, cama de bebé, 
refeições para os bebés, etc.). Caso seja impossível fornecer este material, dirigem-se à Coordenadora. 

Os pais respeitam convenientemente a intimidade e a reserva da vida privada da Ama. São pontuais e 
respeitam os horários fixados no início da colocação que constam da convenção assinada com a Ama. A 
mesma deverá ser avisada caso haja atrasos ou alteração de horário. Caso as crianças deixem de ir à ama, 
a mesma deverá ser avisada pelo menos com dois meses de antecedência, excepto se houver um motivo 
grave ou uma ocorrência imprevisível, em comum acordo com a coordenadora. 

Ama em meio familiar (AMF) 

A Ama em meio familiar não aceita nenhuma criança sem o consentimento da Coordenadora. 

Durante as férias escolares, a Ama tem o cuidado de não ultrapassar o número de crianças autorizado. Se 
isso acontecer, deve informar com antecedência suficiente os respectivos pais para que possam encontrar 
alternativas. 

Se receber uma nova criança ou se uma criança partir, a ama deve informar a Coordenadora, assim como 
de qualquer modificação importante. A ama pode também consultá-la a qualquer momento para obter apoio 
ou conselho. 

A Ama fornece à coordenadora informações exatas sobre a sua situação pessoal. Dá-lhe a conhecer 
qualquer ocorrência na sua própria família (luto, separação, doença, gravidez, desemprego, etc…).  

A Ama prepara-se e prepara os membros da sua família para a chegada da criança de que vai cuidar. O 
acolhimento familiar é uma atividade profissional exercida em casa, embora possam vir a criar-se laços de 
afeto. A Ama compromete-se a respeitar todos os requisitos no sentido de assegurar uma colocação bem 
sucedida.  

No primeiro encontro com os pais, a Ama também os informa o mais exatamente possível da forma como 
organiza a sua atividade de Ama. Fixa claramente os seus próprios limites e explica-os aos pais. 

Compromete-se a respeitar os limites da função que desempenha na educação da criança que fica ao seu 
cuidado. A educação continua a ser da responsabilidade dos pais. Mostra disponibilidade e diplomacia. 
Respeita os pais nas suas diferenças (estilos de vida, culturas, religião...). 

Propõe aos pais momentos de diálogo no sentido de permitir a cada uma das partes definir as suas 
expectativas e abordar os diferentes pontos relativos ao acolhimento da criança, evitando assim potenciais 
conflitos. 

A Ama deve respeitar a intimidade e a reserva da vida privada da criança acolhida e dos pais.
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AJENOL – 05.02.2019 

 

O caderno de encargos da Ama em meio familiar 

A Ama em meio familiar tem o cuidado de proporcionar um enquadramento de qualidade às 
crianças acolhidas e, nesse sentido: 

 colabora com a Coordenadora da estrutura de acolhimento em meio familiar 
� avisa se houver alguma modificação importante relacionada com a família 
� informa das partidas e das chegadas de novas crianças acolhidas 
� informa imediatamente quando há problemas com as crianças 

 respeita o ritmo de cada criança proporcionando 
� uma integração progressiva 
� horários de refeição regulares 
� períodos de repouso suficientes e numa estrutura adequada 
� um controlo em relação à utilização dos ecrans (televisão, smartphones, Iphones, tablets, Ipad, 

etc.): 
� Antes dos 3 anos há que evitar ao máximo a exposição frente à televisão 
� As consolas de jogos e os tablets só serão tolerados a partir dos 6 anos e de forma 

ocasional  
� O uso dos smartphones e dos telemóveis deve ser limitado e controlado e, nalguns casos, 

até mesmo proibido 
� saídas diárias: os passeios e os momentos de jogo no exterior devem ser propostos todos os dias e 

independentemente das condições meteorológicas  

 respeita as necessidades da criança 
� proporcionando-lhe um espaço para brincar e brinquedos adequados, devendo ser substituídos  
� proporcionando-lhe atividades estimulantes e variadas 
� permitindo-lhe realizar atividades motoras 
� assegurando-lhe cuidados corporais adequados: mudas, lavar as mãos, escovar os dentes etc. 
� proporcionando-lhe refeições equilibradas e diversificadas 
� assegurando-lhe uma presença contínua e de qualidade 
� adoptando uma linguagem rica e adaptada à criança, evitando comentários depreciativos  
� ajudando-a a desenvolver-se a nível das suas competências e da sua autonomia 
� evitando o ruído inútil 
� sendo proibido qualquer tipo de castigo humilhante e castigos físicos 

 respeita as normas de segurança e higiene, na medida em que 
� cuida regularmente da sua habitação 
� está atenta aos perigos domésticos 
� nunca deixa a criança sozinha sem a presença de um adulto 
� acompanha as crianças à escola a pé 
� equipa o seu automóvel com cadeiras para bebés ou assentos elevatórios que respeitem as normas 

em vigor caso transporte as crianças 
� segue um curso de educação canina se adquirir um cão 
� nunca deixa a criança sozinha com um animal 
� assegura-se que ninguém fuma na habitação na presença das crianças acolhidas. O cigarro 

eletrónico é fortemente desaconselhado na presença de crianças. 
� leva consigo um kit de primeiros socorros quando saem para passear 
� assume o compromisso de não consumir álcool durante o período de trabalho 
� contrai um seguro de responsabilidade civil que assegure também os riscos ligados à posse de 

animais (nomeadamente, cães) 

 cria boas relações com os pais, na medida em que 
� conhece e respeita o melhor possível os hábitos da criança 
� organiza cuidadosamente as modalidades da colocação 
� troca impressões sobre o desenvolvimento da criança, as suas aquisições e competências  
� partilha com os pais a forma como correu o dia 
� limita o uso das aplicações para comunicar, como o WhatsApp ou o Facebook aos casos urgentes 

ou para informações concretas ligadas à organização da guarda das crianças. 
� respeita a Lei de Proteção de Dados Pessoais ; é proibido publicar fotos de crianças entregues aos 

cuidados da ama em blogs, sites internet, na Instagram ou no Facebook etc. 
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AJENOL – 05.02.2019 

Regulamento do acolhimento em meio familiar 

 

Regulamento da tabela de preços  – destinado aos pais 

Cálculo da tabela de preços 

1. São cobrados Fr. 50.- para as despesas de abertura do dossiê quando uma criança é colocada pela 
primeira vez numa estrutura de acolhimento da rede AJENOL (jardim de infância, CVE, UAPE, APEMS 
ou AMF). 

2. A tarifa para calcular a fatura é determinada pela rede AJENOL. Pode ser revista todos os anos. A 
tabela com as diferentes tarifas está anexada ao presente documento. 

3. O valor da mensalidade é calculado com base no rendimento determinante. Este inclui os rendimentos 
brutos resultantes de atividades lucrativas, dos rendimentos imobiliários e/ou do património, das 
pensões e das prestações sociais (« AI, RI, PC Familles »), eventuais subsídios de desemprego, 
pensões de alimentos recebidas ou pagas a outrem ou qualquer rendimento obtido pelos pais da 
criança ou pela pessoa que vive com a família em economia comum. Deve juntar uma cópia da última 
declaração de impostos aos comprovativos apresentados. 

As pessoas que trabalham por conta própria, em complemento, têm que entregar uma cópia da 
decisão de taxação AVS. 

4. O abono de família não entra no cálculo do rendimento determinante. 

5. As pensões de alimentos a cargo dos progenitores ou da pessoa que faz parte da economia familiar 
são integralmente deduzidas do rendimento determinante. 

Atualização anual 

6. As tarifas aplicadas são atualizadas a 1 de agosto de cada ano. Para esse efeito, deve enviar os 
comprovativos dos rendimentos atualizados, o mais tardar, até ao final de maio, ou de acordo com o 
prazo fixado pelo organismo de taxação competente, para que possa ser efetuada a adaptação da 
mensalidade;  caso contrário é aplicada a tarifa máxima. 

7. Cabe aos pais comunicar, imediatamente e por iniciativa própria, eventuais alterações da sua situação 
financeira que ocorram fora do período de atualização anual. Com base nesses elementos procede-se 
à correção do valor da mensalidade e/ou da tarifa em relação ao período em questão. 

8. O serviço de cobrança tem o direito de controlar os dados financeiros que lhe foram comunicados. É 
através da assinatura do contrato de inscrição da criança ou da convenção, que os pais autorizaram a 
pesquisa deste tipo de informações. 

9. É concedida uma redução de 10% para cada criança da fratria que frequente em simultâneo uma das 
estruturas de acolhimento coletivo ou de acolhimento em meio familiar AJENOL.  

 

Faturação 

10. O pagamento da fatura do mês ou mensalidade deve ser efetuado, o mais tardar, até ao dia 25 do mês 
seguinte. 

11. Os pais que têm dificuldades em pagar a fatura podem dirigir-se ao respetivo serviço de cobrança. 
12. Após dois meses de atraso no pagamento, a coordenadora ou o respetivo serviço de cobrança têm o 

direito de cancelar, no prazo de um mês, a colocação da criança. A seguir ao segundo aviso de 
cobrança (rappel), é dado início ao procedimento para execução de dívidas (poursuite). 

Horários 

13. Os horários do acolhimento são fixados na convenção aquando da inscrição da criança. Para efeitos de 
faturação aplica-se o horário fixado. 

14. Para as crianças não escolarizadas exige-se uma frequência mínima de 2 meios-dias ou de um dia 
por semana. 

15. As alterações de horários devem ser comunicadas à l'AMF (ama) no mínimo com um mês de 
antecedência para ser aplicável ao mês seguinte. Todas as alterações de horários são inscritas na 
ficha do horário anexado à convenção. 

16. Caso os horários venham a ser irregulares, devem ser comunicados à ama, no mínimo com 10 dias de 
antecedência. 
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17. O preço corresponde a uma tarifa horária. Todos os períodos de 15 minutos que tenham sido 
começados são faturados. 

18. No final de cada mês, a ama pede aos pais para assinarem a ficha de registo mensal de presenças da 
criança. 

Férias e ausências 

19. Os pais têm direito a 5 semanas de férias por ano que não são faturadas. É faturada uma taxa de 
reserva de 25% para as semanas de férias adicionais. 

20. As férias e as ausências da AMF (ama) não são faturadas. Os pais que necessitam de uma solução de 
acolhimento durante a ausência da ama devem entrar imediatamente em contacto com a 
Coordenadora. Não podemos garantir uma solução temporária para o acolhimento.  

21. As ausências da criança de menos de uma semana são faturadas a 100%, independentemente dos 
motivos da ausência. 

22. Em caso de ausência da criança por uma semana ou mais, as horas que correspondem às ausências 
são faturadas a 100% na primeira semana de ausência. Na segunda semana de ausência é cobrada 
uma taxa de reserva de 50%. A partir da terceira semana de ausência a taxa de reserva eleva-se a 
25%.  

23. As ausências da criança por motivos escolares, como os passeios com a escola, os campos escolares, 
as visitas de estudo, não são faturadas. 

24. Se os pais querem suspender a colocação na ama, o lugar pode ser conservado no máximo dois 
meses, mediante o pagamento de uma taxa de reserva de 25%. 

Fim da colocação na ama 

25. Para pôr termo à colocação, os pais têm de avisar a AMF (ama) e a Coordenadora, no mínimo com 
dois meses de antecedência para ser aplicável no mês seguinte. De igual forma, se a ama pretender 
pôr termo à sua atividade, tem que avisar os pais com pelo menos dois meses de antecedência para 
ser aplicável no mês seguinte.  

26. Se não for observado o prazo de pré-aviso, a ama tem o direito de faturar 50% das horas do mês. 

27. Caso mude de casa, situando-se a nova morada fora da rede AJENOL, a criança pode continuar na 
ama, sem modificação da tarifa, no máximo até três meses após a mudança. Depois deste prazo, a 
criança só pode continuar na ama por um período de tempo limitado, mediante consentimento do 
Responsável Operacional da rede. Nesse caso, é aplicada a tarifa máxima. 

Pode ser obtida uma derrogação para prolongar o acolhimento sem modificação da tarifa, caso as 
crianças tenham uma autorização da Direção da escola que frequentam que lhes permite prosseguir a 
sua escolaridade na mesma turma, mas no máximo até ao fim do ano escolar em curso. O pedido de 
derrogação deve ser dirigido ao Responsável Operacional da rede AJENOL. 

28. As crianças que tenham completado 12 anos deixam de beneficiar do acolhimento numa AMF(ama) a 
contar do fim do ano escolar em curso (cf. LAJE art. 2).  

Diversos 

29. Os pais são obrigados a ter um seguro de responsabilidade civil (assurance responsabilité civile - RC) 
que ofereça uma cobertura para eventuais danos causados pela(s) criança(s). 

30. Os pais fornecem, de comum acordo com a ama, os sacos do lixo oficiais em função da idade da 
criança e da percentagem de colocação. 

31. A ama não assume qualquer responsabilidade em caso de perda ou de danos provocados em roupas, 
sapatos, brinquedos e objetos pessoais da criança. 

32. Em caso de litígio entre os pais e a ama prevalece a convenção que assinaram. 

33. Este regulamento entra em vigor a 1 de agosto de 2019. Anula e substitui o regulamento de 1 de 
agosto de 2017. 

 
 
Prilly, 5 de fevereiro 2019 

 A Presidente do Comité   O Responsável Operacional 

 

 J. Dieperink  L. Häller 
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AJENOL – 29.01.2019 

 

Moradas 
 
Estruturas de coordenação: 
 

Prilly, Jouxtens-Mézery  Anne-Lise Corbin, Service de l'enfance, CP 96, 1008 Prilly 

Romanel   Marie-Dominique Progin, Chemin du Village 24, 1032 Romanel 

Cheseaux, Bournens, Boussens, Sullens :  

Gabrielle Lerjen, Administration Communale, CP 67, 
1033 Cheseaux 

Serviços de cobrança e de faturação: 
 

Prilly, Jouxtens-Mézery  Service de l'enfance, CP 96, 1008 Prilly 

Romanel, Cheseaux, Bournens, Boussens, Sullens:  

Bourse communale, CP 67, 1033 Cheseaux 

Rede AJENOL: 

Responsável operacional Laurent Häller, AJENOL, CP 96, 1008 Prilly 

 

 

 
 

 


