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Candidaturas Abertas PEDEPE
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré Escolar
A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação PréEscolar que estão abertas as candidaturas para a Compensação
Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária.
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Dia da CNIS
A CNIS celebra 41 anos. A Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico Porto e o Instituto Politécnico de Coimbra, entidades parceiras da CNIS no desenvolvimento do projeto
DiversosTFA “TheoFrameAccountability - Theoretical framework for promotion of accountability in the social economy sector: the IPSS case”
(https://www.tfa.pt/), associam-se a esta Confederação na celebração do seu aniversário, promovendo, no dia 18 de janeiro, um seminário online, realizado via plataforma
zoom, que marcará, igualmente, o encerramento deste Projeto.
Convidando todas as associadas a participar, solicita-se que formalizem inscrição aqui para posterior envio
do link de acesso.
O Programa pode ser consultado aqui

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 126-A/2021
Altera o regime jurídico dos estabelecimentos de apoio social e estabelece a comunicação prévia para o
funcionamento das respostas sociais
(Procede à 3ª alteração ao Decreto -Lei n.º 64/2007, de 14 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os
99/2011, de 28 de setembro, e 33/2014, de 4 de março)
Algumas notas:
»

Os estabelecimentos de apoio social vão deixar de ter
duplo licenciamento para poderem abrir portas. É simplificado o licenciamento e passa a bastar a licença da
câmara e uma comunicação prévia.

Desta forma, após a autarquia licenciar a obra, elimina-se o licenciamento subsequente por parte da Segurança Social que hoje se verifica, tendo a entidade
apenas de proceder à comunicação prévia à Segurança
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Social do arranque do respetivo funcionamento. Nos
casos de estabelecimentos residenciais para pessoas
idosas (ERPI) e lares residenciais, a autorização é
concedida num prazo de 30 dias após a comunicação
à Segurança Social.

»

São ainda reduzidos os atos administrativos e os prazos para as respostas sociais iniciarem a atividade e o
processo é desmaterializado, passando a correr em
área própria de licenciamento no Portal da Segurança
Social.

Procede-se também à eliminação de vários constrangimentos, à melhoria na articulação dos diferentes intervenientes e à agilização e desmaterialização dos
procedimentos legais definidos.

»

Passam ainda a ser possíveis respostas sociais inovadoras orientadas para uma nova geração de equipamentos sociais.

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 22/2022
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 102A/2021, de 14 de maio, que regulamenta o novo
incentivo à normalização da atividade empresarial

Portaria n.º 331-A/2021
Procede à segunda alteração da Portaria n.º
206/2020, de 27 de agosto, que regula a medida
Estágios ATIVAR.PT

Despacho n.º 183/2022
Respostas sociais prioritárias no âmbito de avisos - Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos
de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais
Nota: As respostas sociais não previstas no aviso de abertura de candidaturas ao PROCOOP, aprovado pelo Despacho
11336-A/2021, de 17 de novembro, e consideradas prioritárias para efeito de elegibilidade através de avisos específicos a divulgar no sítio da segurança social, são as seguintes:
a) Apartamento de autonomização;
b) CAFAP - preservação familiar;
c) CAFAP - reunificação familiar;
d) Acolhimento familiar;
e) Casa de abrigo;

f) Intervenção precoce;
g) Residência autónoma;
h) Respostas inovadoras, acompanhamento e combate
ao isolamento de pessoas idosas;
i) Projetos integrados (habitação, formação profissional) para pessoas em situação de sem-abrigo

Assembleia da República
Lei n.º 1/2022
Alarga o período de faltas justificadas em caso
de falecimento de descendente ou afim no 1.º
grau da linha reta, alterando o Código do Trabalho

Lei n.º 5/2022
Regime de antecipação da idade de pensão de
velhice por deficiência

Lei n.º 2/2022
Alargamento progressivo da gratuitidade das creches e das amas do Instituto da Segurança Social, I. P.
Assim, o alargamento da gratuitidade das creches decorrerá nos seguintes termos:
»
»
»

2022, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche;
Em 2023, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche e às crianças que prossigam para o 2.º ano;
Em 2024, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche e às crianças que prossigam para o 2.º e
3.º ano
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Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 1/2022
Altera o regime de avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
A DGS atualiza as Normas sobre:

Norma
nº
015/2020
de
24/07/2020 atualizada a 05/01/2022
COVID-19: Rastreio de Contactos




Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atualizada
a 05/01/2022
Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19

Curso on-line
“Encerramento de Contas
2021 - Abertura de Plano
de Contas
Dias: 18 e 20 de Janeiro, das 09h30 às
12h30
Inscrições e + Info aqui

O documento “Controlar a Pandemia” apresentado no Conselho de Ministros de 6 de janeiro, pode ser consultado aqui

DIVERSOS
ChildDiary I 7 Maneiras de Motivar a Sua Equipa Pedagógica
O documento pode ser consultado aqui

Voto antecipado
Voto antecipado para eleitores que residam em estruturas residenciais
(lares) e instituições similares
» Requerimento Junta de Freguesia - VA residentes em Lares
Voto antecipado para os eleitores temporariamente deslocados no estrangeiro:
»
»
»

Voto antecipado para os eleitores temporariamente deslocados no estrangeiro
Cartaz
Folheto
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Lino Maia
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