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A partir desta página acede a listagens de Legislação, Formulários e
Comunicados relativos ao tema COVID-19 / coronavírus
o
o
o

Legislação
Formulários
Comunicados

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º
85-A/2020, Série I de 2020-05-01
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19

Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 - Diário
da República n.º 87/2020, 1º Suplemento, Série I
de 2020-05Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera
as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio
de 2020

3

Decreto-Lei n.º 20-C/2020 - Diário da República
n.º 89/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-0507
Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
(Artigo 3.º - Simplificação do acesso ao rendimento social de inserção;
«Artigo 6.º - Ficam suspensos os limites estabelecidos para a
realização de trabalho extraordinário ou suplementar – IPSS e
demais entidades da economia social )

IPSS
Despacho n.º 5373-B/2020
- Diário da Repú4
blica n.º 90/2020, 1º Suplemento, Série II de
2020-05-08
Imprensa
Designa as autoridades 5que coordenam, ao nível
das regiões do território continental, a execução
da situação de calamidade
declarada pela ResoluDiversos
ção do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de
6
30 de abril
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Assembleia da República
Lei n.º 13/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série I de 2020-05-07
Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado
para 2020.
Extracto:
2 - Aos membros do Governo designados no número anterior incumbe:
b) A articulação e interlocução com as autarquias locais e as diversas entidades dos setores social e
económico na respetiva NUT II;

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 20-03-13
Artigo 18.º
Prazos de realização de Assembleias Gerais

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter
lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020.

» Informação nº 010/2020 de 08/05/2020
COVID-19: Fase de Mitigação - Migrantes e Refugiados

PEDEPE - Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar
Candidatura para compensação
remuneratória dos Educadores
de da Rede Solidária (IPSS, Mutualidades e Misericórdias)
+ informações aqui

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-Aveiro

UIPSS-Coimbra
Distribuição de luvas e viseiras

Sessão de formação em formato web, sobre
a “Reabertura das Respostas Sociais das
Instituições - Regras e Procedimentos a Adotar”
Dia: 13 de maio, com início às 15h00
Informação completa sobre a sessão de formação aqui

Esta semana, durante os dias 4 e 5
de maio a UIPSS-COIMBRA distribuiu a 37 IPSS associadas, material
de proteção nomeadamente, luvas e
viseiras oferecidas com a colaboração da CNIS.
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Instituições na “linha vermelha”. CNIS apela a revisão de acordos com Governo
Padre Lino Maia alerta para risco de implosão
das instituições de solidariedade e revela à Renascença que 40% das associadas já apresentam ...

Receio de contágio nesta fase inicial de abertura
deverá levar muitos pais a permanecerem em ...
... presidente da direcção da União Distrital das
Instituições Particulares de Solidariedade Social
de Braga (UDIPSS) confirma que nesta primeira
fase ...

DIVERSOS
» Prevenção de Quedas – Idosos
Cartaz A2
Desdobravel A4
Video (https://assets.adobe.com/public/df5aa38b-7093-4a92-6729-06eee8bfff13)

» Ciclo de Webinars I Médicos Sem Fronteiras
Tema: Serviço de Apoio Domiciliário: Medidas
de prevenção adaptadas
Dia: 11 de maio, às 14h00
Esta sessão versará a deteção precoce de caso, o
equipamento de proteção individual adequado a
cada atividade geriátrica, os cuidados a ter na higiene e desinfeção no domicílio, circuito adequado
no regresso ao lar respeitando as zonas limpa e
contaminada.
Link para Inscrição e informações:
https://msfcovid19.org/webinar-servico-de-apoiodomiciliario-medidas-de-prevencao-adaptadas/

Dia da Europa celebra-se 'online' com atividades culturais e debates
Para celebrar o Dia da Europa, este sábado, dia 9, as representações portuguesas do Parlamento Europeu
e da Comissão Europeia prepararam um conjunto de atividades online com concertos, filmes, debates e
muita arte.

Lino Maia
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