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03.02.2017

Impacto do aumento da RMMG para 557,00
euros na despesa com pessoal das IPSS
A CNIS, por ocasião do aumento do salário mínimo nacional (RMMG) para
557,00 euros, promoveu um inquérito entre as Instituições suas filiadas
para obter informação sobre o impacto dessa medida, decretada pelo
Governo, na despesa mensal com pessoal, processada e paga pelas IPSS.
Importa salientar o elevado nível de respostas ao inquérito - mais de 500 -,
que permitiu obter uma indicação aproximada desse impacto e habilitará a
CNIS a negociar, em sede de cooperação, formas de compensação para essa
despesa adicional, como, aliás, referiu o Senhor Primeiro Ministro, no
debate parlamentar sobre a proposta de diminuição da TSU.
A CNIS agradece a colaboração de todas as Instituições que responderam
de forma tão significativa ao inquérito efetuado.
Ainda a este propósito, reafirma-se que as projeções das remunerações
constantes do inquérito, designadamente o cômputo da despesa com
pessoal na hipótese de manutenção da diferenciação salarial
anteriormente existente entre os Níveis XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, têm
apenas em vista a recolha de informação.
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Quando houver lugar à indicação de valores de retribuição a pagar em
2017, a CNIS informará nesse sentido as Instituições filiadas.
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Até lá, e sem prejuízo de as Instituições, no exercício da sua autonomia,
poderem praticar retribuições mais elevadas, a recomendação da CNIS é a
de que as IPSS apenas façam repercutir no processamento de salários, em
Janeiro de 2017 e meses subsequentes, os encargos diretamente
resultantes do aumento da RMMG - mesmo que tal signifique idêntica
retribuição para todos os referidos Níveis XIV a XVIII da Tabela A.
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Diversos
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Não representam qualquer indicação, por parte da CNIS, para pagamento
de tais hipotéticas retribuições, na medida em que ainda não há
negociações concluídas com as Frentes Sindicais outorgantes dos vários
CCT em vigor.

O Presidente da CNIS
Lino Maia
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Inquérito Avaliação Externa Candidatura da
CNIS ao POISE – Portugal 2020
Caras associadas,
Como é do V/ conhecimento a CNIS tem em curso uma Candidatura ao
Portugal 2020, no âmbito da Capacitação Institucional das Organizações
da Economia Social membros do Conselho Nacional para a Economia
Social (CNES) - Aviso nº POISE 39-2015-02.
Uma das atividades desta candidatura consistiu na criação de um
Gabinete de Apoio Técnico para apoio às associadas da CNIS, no âmbito
do qual foram desenvolvidas diversas ações.
Ainda no âmbito da referida candidatura, é imprescindível a avaliação
externa das diversas atividades do projeto, tendo em vista a melhoria
do mesmo e a concretização dos indicadores de realização
contratualizados.
Assim, nos próximos dias, as Instituições que já contactaram com o
Gabinete de Apoio Técnico (GAT) irão receber um e-mail da Quaternaire
Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento SA, entidade contratada
pela CNIS para a realização da avaliação do Projeto. Neste primeiro
momento, a avaliação consiste na aplicação de dois questionários, um
para as Instituições que estiveram presentes nas Sessões de
(in)Formação sobre as “Ações Inspetivas do ISS e, outro, para as
Instituições já apoiadas pelo gabinete.

A resposta das Instituições a este inquérito,
cuja confidencialidade está totalmente
assegurada, é extremamente importante
para a melhoria do desenho do projeto
pelo que apelamos a todas as associadas
que recebam este e-mail, a participação no
mesmo. O inquérito é curto, com um
número de questões reduzido, pelo que a
resposta não tomará muito tempo. Os
resultados serão exclusivamente utilizados
no âmbito do projeto.
Aproveitamos ainda para relembrar que o
endereço de e-mail do GAT foi alterado para
dep.tecnico@cnis.pt
Agradecemos a participação de todos.

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
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.

ESTUDO CUSTOS TÉCNICOS – RESPOSTAS SOCIAIS
No sentido de a CNIS ter na sua posse in-formação o mais representativa
possível para a negociação com o Governo relativa ao Compromisso de
Cooperação 2017-2018, é muito importante que as associadas cola-borem
no estudo relativo aos “Custos Téc-nicos”, 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 Estado.
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2ª alteração à Portaria nº 174/2014
Portaria que procede à segunda alteração à Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, alterada pela
Portaria n.º 289-A/2015, de 17 de setembro
Portaria n.º 50/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-021
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE

Regulamento do FEAC
Portaria que procede à primeira alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas
mais Carenciadas (FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas em Portugal (POAPMC
Portaria n.º 51/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-021
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Centros de Referência Nacionais – doenças raras
Segunda alteração da Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pela Portaria n.º 195/2016, de
19 de julho, que estabelece o conceito, o processo de identificação, aprovação e reconhecimento dos
Centros de Referência Nacionais para a prestação de cuidados de saúde, designadamente para diagnóstico
e tratamento de doenças raras

Portaria n.º 52/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02

106388652

SAÚDE

Certificado de Registo Criminal – Relembrando …
» Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho, artº 6º, nº 3 - Para o exercício de funções em estabelecimentosb destinados
a crianças e jovens é ainda obrigatória a ponderação sobre a informação constante do certificado de registo criminal dos candidatos,
conforme o disposto no artigo 2 da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro.

» Lei nº 113/2009, de 17 de setembro, artº 2º - Medidas de prevenção de contacto profissional com menores
» Lei nº 103/2015, de 24 de agosto, artº 5º » Lei nº 13/2006, de 17 de abril - Transporte colectivo de crianças
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Mais informações no link

DMR - Declaração Mensal de Remunerações de 2017
Novo Meio Pagamento - Geração Automática de DUC.

Contrato-Emprego:
Primeiro período de
candidatura
O
primeiro
período
de
candidatura da nova medida
Contrato-Emprego decorrerá de
25 de janeiro a 25 de fevereiro
de 2017
Mais informações aqui

Ação Qualidade de Vida

Um prémio anual com um valor mínimo de 500 mil euros para
combater a Pobreza e a Exclusão Social.
O Prémio BPI Solidário tem como objectivo apoiar projectos
que promovam a melhoria das condições de vida de pessoas
que se encontrem em situação de pobreza e exclusão social.
Criado em 2016, o Prémio BPI Solidário atribuiu na 1ª edição
700 mil euros a instituições sem fins lucrativos para a
implementação de 15 projectos de inclusão social

Processo de atribuição de
apoios diretos e pontuais a
pessoas com deficiência motora
e comprovada falta de recursos
financeiros Associação
Salvador

Candidaturas decorrem até 15
de março
Para mais informações consulte o
regulamento AQUI

Informação completa aqui
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Ciclo de
“Oficinas de Direito de Trabalho”

A 1ª Oficina terá como tema
“Férias dos Contratos a Termo Certo e Incerto

Dia: 01 de Março, com inicio às 09h15 e términos às 13h00
Local: Sala de Despacho da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro
Promovido: UDIPSS-Aveiro
Este projeto procurará percorrer alguns dos traços mais
relevantes do presente tempo jurídico, auxiliando as nossas
Instituições numa gestão eficiente e equilibrada dos recursos
humanos, conforme uma lógica de sustentabilidade.
A Ficha de Inscrição deverá ser enviada para
uniaoipssaveiro@gmail.com até 24 de Fevereiro.

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS
Protocolo de Colaboração entre o Município de Alcoutim e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim
No âmbito do protocolo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários proporciona sessões gratuitas
de fisioterapia, nutrição e enfermagem aos munícipes que apresentem situação de isolamento social,
demências ou diminuição da funcionalidade da marcha. As sessões decorrem em todas as IPSS’s do território
que tenham valências de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar de Idosos. A instituição dá igualmente
resposta às solicitações de fisioterapia da população activa sempre que o Centro de Saúde não tenha
capacidade de resposta
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DIVERSOS

16 de fevereiro
Ação de sensibilização para a
Avaliação de Impacto Social - Évora
Programa e inscrições aqui

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
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