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 A Assembleia Geral será presencial.
Cada IPSS deverá fazer-se representar por apenas
uma pessoa.
 No âmbito do Covid-19 e em conformidade com as orientações da DGS, recomenda-se o uso de máscaras e das medidas de distanciamento social

Informação Geral sobre a reabertura de respostas sociais:
» Informação específica relativa ao CAFAP – Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental

Aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19 com isenção de IVA
 Lei nº 13/2020, de 7 de maio - Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença COVID19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020,
de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020
 Despacho nº 5335-A/2020, de 7 de maio - COVID19 - gel desinfetante - taxa reduzida de IVA
 Despacho nº 5638-A/2020, de 20 de maio Aprova as listas das entidades que beneficiam da
isenção de IVA na aquisição de bens.
Consulte aqui a lista de entidades abrangidas pela
referida isenção (atualizada em 08.07.2020)
Lista de entidades (estabelecimentos e unidades de
saúde do setor privado ou social) que beneficiam da
isenção de IVA (atualizada em 08.07.2020)

 Despacho nº 122/2020 XXII-SEAF, DE 24 de
março - Isenção do Art.º 15.º, n.º 10, alínea a) do
Código do IVA.
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 Oficio Circulado nº 30220, de 25 de maio - IVA IPSS15.º do código. extenalínea a) do n.º 10 do artigo
são da isenção durante o período de emergência
4
motivado pela pandemia do novo corona vírus COVID 19.
Imprensa
 Oficio Circulado nº 30222,
5 de 25 de maio - IVA –
isenção aplicável aos bens necessários no combate ao surto de COVID-19, quando adquiridos
Diversos
pelo estado, outros organismos
públicos ou por organizações sem fins lucrativos.
6
Aplicação da taxa reduzida do imposto a máscaras
de proteção respiratória e gel desinfetante cutâne

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

1

Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

NOTÍCIAS À SEXTA
10.07.2020
.2019
.2019

Diagnóstico de necessidades
A CNIS solicita às suas instituições cujas respostas abranjam população refugiada, migrante ou
estrangeira em geral que lhe façam chegar uma possível manifestação de interesse em
beneficiar de formação na área do Português língua não materna. As manifestações de
interesse deverão ser dirigidas ao email cc.administrativo@cnis.pt no decurso das próximas
duas semanas.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

IMPRENSA
» Papel das IPSS aplaudido pelo Presidente

UDIPSS-SETÚBAL

Marcelo
O Presidente da República enalteceu o papel dos profissionais do setor social, e dos
voluntários que ajudam na concretização da
missão das IPSS ...

Boletim Informativo Nº3 – REALIZAR

» Central para negociar equipamentos de
proteção para IPSS arranca este mês
Segundo o também representante no Alentejo da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e presidente da UNITATE, ...
» Câmara de Lousada vai ajudar instituições
com candidaturas a lares para idosos e deficientes
“Tal como aconteceu com as creches, em
que o município apoiou as IPSS na parte técnica para a apresentação de cinco candidaturas (Cristelos, ...

DIVERSOS
Síntese resultados Estudo
“As crianças e jovens em
Isolamento Social”
Veja aqui a revista online
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Divulgados dados sobre consumo de álcool em tempos de COVID-19
Durante o estado de confinamento que o país atravessou, o SICAD
disponibilizou um inquérito online com o objetivo de analisar quais as alterações
no consumo de substâncias psicoativas e a utilização da internet e de videojogos
durante o período da pandemia COVID19.

FNAJ reúne 235 voluntários para distribuir máscaras em 20 cidades
A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) promove, no dia 11 de julho, às 16h, uma ação
nacional, realizada em simultâneo em 20 cidades, para sensibilizar para um desconfinamento em segurança. Com o slogan “O risco é real. Sê o herói deste verão!”:A iniciativa, que conta com o apoio da Presidência da República, vai envolver 24 federações regionais/distritais e associações juvenis na distribuição
de máscaras de proteção em praias litorais e fluviais e parques.

Lino Maia
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