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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 sentido de impossibilidade de manutenção de
utentes portadores de deficiência e que completem os 65 anos nas respostas vocacionadas
para aquela população, designadamente Lar
Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais.
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 possível para a negociação com o Governo relativa ao Compromisso de Cooperação
2017-2018, é muito importante que as associadas colaborem no estudo relativo
aos “Custos Técnicos”, manifestando
esse interesse através do preenchimento da manifestação de interesse
em: https://www.economiasocial.pt/estudos
A participação no estudo pressupõe o registo na área reservada (que permitirá o
posterior acesso ao formulário de recolha
de dados) seguido do preenchimento da
manifestação de interesse no Painel do Estudo.

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
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Consignação 0,5% do IRS
Fixa os procedimentos que deverão ser observados pelas pessoas coletivas de utilidade pública
que desenvolvam atividades de natureza e interesse cultural que queiram beneficiar de consignação da quota equivalente a 0,5 % do IRS liquidado, nos termos do artigo 152.º do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Portaria n.º 22/2017 - Diário da República n.º 9/2017, Série I de 2017-01-12

105750647

_____________________________________________________________________________________

 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 prestados designadamente, por estar em causa o direito 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 distintos dos previstos no presente decreto -lei;

b) As conservatórias ou outras entidades de registo, quando a alteração da ordem de atendimento coloque em causa a atribuição de um direito subjetivo ou posição de vantagem decorrente 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 marcação prévia.

SEGURANÇA SOCIAL
Guia prático
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
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CANDIDATURAS

Candidaturas à
Marca Entidade Empregadora Inclusiva
até 28 de fevereiro
Informação completa aqui

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Sessão Formativa
“Avaliação de Desempenho nas
IPSS’s”
Dia: 17 de janeiro das 9h30 às
17h00
Local: Auditório da DGEstE, em
Évora
Promovida pela UDIPSS-Évora e
o Training Centre da F3M
A inscrição deverá ser realizada até
ao dia 13 de janeiro através do endereço: trainingcentre@f3m.pt
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Sessão Formativa
”Gestão de compras nas IPSS”
Dia: 18 de janeiro das 9h30 às
13h00
Local: Sala de Despacho da
Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro
Promovida pela UDIPSS-Aveiro e
a F3M
Inscrições e mais informações

____________________________________________________________________________________

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
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INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

Evento Special Ski
Dia: 18 de janeiro a partir das 9:30.
Organização: AFACIDASE em colaboração do projeto Ski4all da Federação de
Desportos de Inverno de Portugal
bem como o Special Olympics de Portugal
São 8 as instituições convidadas a participar na prova de ski adaptado, que irá de.
correr em vertente demonstração. Todos
os participantes têm deficiência intelectual
e para a maioria será a primeira experiência com a modalidade.

___________________________________

Workshop
“O Acolhimento Residencial de Crianças e
Jovens – Introdução ao Acolhimento Terapêutico”
Dia: 21 de janeiro
Promovido: Casa de Formação Cristã da Rainha
Santa, Coimbra

Inscrições aqui
__________________________________________

Casting 2017
da Companhia
"Era uma
vez... Teatro"
Dia: 26 de janeiro
(manhã e tarde)
Local: Auditório
Horácio Marçal
(Paranhos)

http://www.convoluntariado.pt/

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

Lino Maia
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