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              DIA DA CNIS 

           Encontro em Fátima para reforçar laços e comunhão 

 A CNIS assinalou, em Fátima, o seu 36º aniversário com uma sessão em que foi apre- 
sentada uma súmula do Caderno de Reflexões do Centro de Estudos Sociais. 
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   Frequência de utentes com mais de 

65 anos das respostas sociais  

Centro de Atividades Ocupacionais e 

Lar Residencial 

 

A CNIS teve conhecimento de orientações de 

Centros Distritais da Segurança Social no sen-

tido de impossibilidade de manutenção de 

utentes portadores de deficiência e que com-

pletem os 65 anos nas respostas vocacionadas 

para aquela população, designadamente Lar 

Residencial e Centro de Atividades Ocupacio-

nais.  

Perante a discordância da CNIS, demonstrada 

na reunião da Comissão Nacional de 

Cooperação, foi objeto de consenso que as 

Instituições podem manter os utentes nas 

respostas sociais mencionadas, aguardando 

este assunto orientações do ISS aos respetivos 

Centros Distritais. 

 

 
 
 
 
 
 

No sentido de a CNIS ter na sua posse 

informação o mais representativa possí-

vel para a negociação com o Governo re-

lativa ao Compromisso de Cooperação 

2017-2018, é muito importante que as as-

sociadas colaborem no estudo relativo 

aos “Custos Técnicos”, manifestando 

esse interesse através do preenchi-

mento da manifestação de interesse 

em: https://www.economiasocial.pt/estu-

dos 

  
A participação no estudo pressupõe o re-
gisto na área reservada (que permitirá o 
posterior acesso ao formulário de recolha 
de dados) seguido do preenchimento da 
manifestação de interesse no Painel do Es-
tudo. 

 
 
 
 
 
        Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  
                                            – Ano Letivo 2015/2016 
 
       
       Período de reclamação : 01 a 30 de janeiro de 2017 
          

Nota:  Com a nova plataforma do Programa não é possível qualquer abertura de exceção pela falta 

de cumprimento dos prazos, não haverá lugar a correções e/ou novas candidaturas, depois 
disso ficam impossibilitadas de aceder à plataforma para qualquer situação 

 
 

https://www.economiasocial.pt/estudos
https://www.economiasocial.pt/estudos
http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
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IRS – Tabelas de retenção – 2017 
 
Aprova as tabelas de retenção na fonte so-
bre rendimentos do trabalho dependente e 
pensões auferidas por titulares residentes 
no continente para vigorarem durante o ano 
de 2017 

Despacho n.º 843-A/2017 - Diário da Re-
pública n.º 10/2017, 1º Suplemento, Série 
II de 2017-01-13 105761397 
 
 
IRS- Sobretaxa - 2017 
 
Aprova as tabelas de retenção na fonte da 
sobretaxa a aplicar aos rendimentos do tra-
balho dependente e pensões auferidas em 
2017 

Despacho n.º 843-B/2017 - Diário da Re-
pública n.º 10/2017, 1º Suplemento, Série 
II de 2017-01-13 105761398 
 
 
 
Regime jurídico do transporte coletivo 
de crianças e jovens até aos 16 anos – 
RA Madeira    
 
Primeira alteração do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1/2011/M, de 10 de janeiro, que 
adapta à Região Autónoma da Madeira 
a Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, com a re-
dação dada pela Lei n.º 17-A/2006, de 26 de 
maio, pelo Decreto-Lei n.º 255/2007, de 13 
de julho e pela Lei n.º 5 /2013, de 22 de ja-
neiro, que estabelece o regime jurídico do 
transporte coletivo de crianças e jovens até 
aos 16 anos 

Decreto Legislativo Regional n.º 
2/2017/M - Diário da República n.º 
12/2017, Série I de 2017-01-17105770275 

TSU – descida em 1,25% 
 
Cria uma medida excecional de apoio ao 
emprego através da redução da taxa contri-
butiva a cargo da entidade empregadora 

Decreto-Lei n.º 11-A/2017 - Diário da Re-
pública n.º 12/2017, 1º Suplemento, Série 
I de 2017-01-17105770317 
 

 

Declaração Mensal de Remunerações 
Alterações 
 
Portaria que aprova as instruções de preen-
chimento da Declaração Mensal de Remu-
nerações (AT), destinada a dar cumpri-
mento à obrigação declarativa a que se re-
fere a subalínea i) da alínea c), e a alínea d), 
do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS, 
anexas à presente portaria 

Portaria n.º 31/2017 - Diário da República 
n.º 13/2017, Série I de 2017-01-
18105770334 
 

 

Medida Contrato-Emprego 

Portaria que regula a criação da medida 
Contrato-Emprego, que consiste na conces-
são, à entidade empregadora, de um apoio 
financeiro à celebração de contrato de tra-
balho com desempregado inscrito no Insti-
tuto do Emprego e da Formação Profissio-
nal, I. P. 

Portaria n.º 34/2017 - Diário da República 
n.º 13/2017, Série I de 2017-01-
18105770337 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761397/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761397/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761397/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761398/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761398/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761398/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-13&date=2017-01-01&dreId=105761395
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/485627/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/485627/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/650958/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/663689/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636068/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257175/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770275/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770275/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770275/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770317/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770317/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770317/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770334/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770334/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770334/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770337/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770337/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770337/details/maximized
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   Atendimento prioritário 

Extrato Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto 

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 

 

1 — O disposto no presente decreto -lei aplica -se a todas as pessoas, públicas e privadas, singulares 

e coletivas que prestem atendimento presencial ao público. 

2 — Excluem -se do âmbito de aplicação do presente decreto -lei: 

 

a) As entidades prestadoras de cuidados de saúde 

quando, atendendo à natureza dos serviços pres-

tados designadamente, por estar em causa o di-

reito à proteção da saúde e do acesso à prestação 

de cuidados de saúde, a ordem do atendimento 

deva ser fixada em função da avaliação clínica a 

realizar, impondo -se a obediência a critérios dis-

tintos dos previstos no presente decreto -lei; 

b) As conservatórias ou outras entidades de re-

gisto, quando a alteração da ordem de atendi-

mento coloque em causa a atribuição de um di-

reito subjetivo ou posição de vantagem decor-

rente da prioridade do registo. 

3 — O disposto no presente decreto -lei não se 

aplica às situações de atendimento presencial ao 

público realizado através de serviços de marca-

ção prévia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia prático 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
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Financiamento e Apoio para o Combate à Exclusão Social (FACES)  
Candidaturas: 16 de janeiro a 31 de março 

 
Esta linha de Financi-
amento e Apoio para 
o Combate à Exclu-
são Social pretende 
valorizar iniciativas 
inovadoras e que 

apresentem condições de sustentabilidade, 
dando continuidade às prioridades definidas 
nos anos anteriores e procurando reconhecer 
o trabalho feito em parceria por organizações 

em todo o território nacional. 

 
Para saber mais sobre os requisitos de candidatura e critérios de seleção pode consultar o regu-

lamento [PDF], aceder ao formulário de candidatura [PDF] ou solicitar esclarecimentos para o 
email fundacaomontepio@montepio.pt 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Candidaturas para concessão de apoios da Câmara às IPSS do concelho de Ponta Delgada 
 
As candidaturas aos apoios da Câmara Muni-
cipal às instituições particulares de solidarie-
dade social (IPSS) do concelho estão abertas 
até 31 de março e podem ser realizadas tendo 
por base o regulamento de 2014, que se en-
contra publicado no portal da Autarquia ( 
(http://www.cm-pontadelgada.pt/Site/…) 

De acordo com o regulamento em apreço, os 
apoios destinam-se a contribuir para a prosse-
cução dos objetivos e funcionamento das ins-
tituições de cariz social, promovendo o con-
ceito de participação e gestão eficaz e trans-
parente, bem como o fortalecimento e estabili-
dade funcional das instituições. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Associações de deficientes que se candidatem à Vida Independente precisam de esta-
tuto de IPSS  
 

As associações de pessoas com deficiência que queiram candidatar-se aos centros de vida independente 

(CAVI) terão de constituir-se como Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), estando pen-

sada uma "via verde" na Segurança Social para reconhecer estatutos 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS 

https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-regulamento.pdf
https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-regulamento.pdf
https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-formulario-candidatura.pdf
mailto:fundacaomontepio@montepio.pt
(http:/www.cm-pontadelgada.pt/Site/…).
(http:/www.cm-pontadelgada.pt/Site/…).
(http:/www.cm-pontadelgada.pt/Site/…).
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtp.pt/noticias/pais/associacoes-de-deficientes-que-se-candidatem-a-vida-independente-precisam-de-estatuto-de-ipss_n976810&ct=ga&cd=CAEYACoTNDcyNjcxNjk4MzEyNTQ4ODc4ODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNG2wDpaPwljvdGgaXWB1XiDAcTwyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtp.pt/noticias/pais/associacoes-de-deficientes-que-se-candidatem-a-vida-independente-precisam-de-estatuto-de-ipss_n976810&ct=ga&cd=CAEYACoTNDcyNjcxNjk4MzEyNTQ4ODc4ODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNG2wDpaPwljvdGgaXWB1XiDAcTwyg
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Formação  

“Direitos e Deveres dos Trabalhadores” 
 
Dia: 26 de janeiro das 9h30 às 17h00  

Local: Fundação Betânia em Bragança 
 

  Promovida pela UIPSS-Bragança e a F3M                           

 Mais informações e inscrições 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Casting 2017 da Companhia  
"Era uma vez... Teatro"  
 
Dia: 26 de janeiro (manhã e tarde) 
 
Local: Auditório Horácio Marçal (Paranhos) 
 
A companhia “Era uma vez... Teatro” (da Associação do Porto de 
Paralisia Cerebral) vai promover um Casting para seleção de três 
atores/atrizes para as novas produções de 2017.  
Mais pormenores em http://www.appc.pt/_casting2017/casting2017.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventSJ0zBve6
http://www.appc.pt/_casting2017/casting2017.html
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Cerimónia Pública Solene | Prémio Cooperação e 
Solidariedade ANTÓNIO SÉRGIO 2016 

 

Dia: 8 fevereiro, pelas 16h  

Local: Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis | Porto  

 

 Ver Programa  

 

 

 

 

 Lino Maia 

DIVERSOS 

 

http://www.cases.pt/cerimonia-publica-solene-entrega-do-premio-cooperacao-solidariedade-antonio-sergio-2016/
http://www.cases.pt/cerimonia-publica-solene-entrega-do-premio-cooperacao-solidariedade-antonio-sergio-2016/
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/01/Programa-Pr%C3%A9mio-Ant%C3%B3nio-S%C3%A9rgio-2016-1.pdf

