NOTÍCIAS À SEXTA
17.02.2017

FERIADO DE 3ª FEIRA DE CARNAVAL

No âmbito das relações laborais entre as IPSS e os seus trabalhadores, a 3ª feira de Carnaval constitui feriado, podendo, no
entanto, ser observado outro dia, em substituição daquele, mediante acordo entre a Instituição e os trabalhadores (conforme
os CCT em vigor para as IPSS)

A retribuição relativa à prestação de trabalho normal em dia feriado –
e, portanto, também na Terça-Feira de Carnaval - não é trabalho
suplementar: por exemplo, o trabalho em estruturas residenciais, que
não encerram durante os dias de descanso obrigatório e
complementar, nem nos dias feriados, estando o dia feriado integrado
no horário semanal dos trabalhadores em regime de turnos.
Quanto a este ponto, o art.º 269º, 2 do Código do Trabalho, aplicável
nos termos da cláusula 63º do CCT, publicado no BTE nº 31 de 22
de agosto de 2015, estabelece o seguinte:
“2 - O trabalhador que presta trabalho normal em dia feriado em
empresa não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia tem
direito a descanso compensatório com duração de metade do
número de horas prestadas, ou a acréscimo de 50% da retribuição
correspondente, cabendo a escolha ao empregador.”
Assim, o trabalho normal prestado em dia feriado – por exemplo,
na Terça-Feira de Carnaval – numa IPSS que não esteja obrigada
a encerrar nesse dia, é remunerado – ou compensado por
descanso – nos termos da redução para metade determinado
pelo atual art.º 269º, 2 do Código do Trabalho.
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Avaliação da implementação do Plano
Nacional de Saúde Mental (PNSM) 2007-2016

CCISM
–
Coordenação,
funcionamento

organização

e

Determina que a Direção-Geral da Saúde (DGS)
deve proceder até 30 de abril de 2017, à avaliação
da implementação do Plano Nacional de Saúde
Mental (PNSM) 2007-2016, de forma a definir estratégia ou dar continuidade, até 31 de maio de
2017, para a atualização do PNSM para o período
2017-2020.

Altera a Portaria n.º 149/2011, de 8 de abril, que
estabelece a coordenação nacional, regional e
local das unidades e equipas prestadoras de cuidados continuados integrados de saúde mental
(CCISM), bem como as condições de organização e funcionamento das unidades e equipas
prestadoras de CCISM para a população adulta
e para a infância e adolescência

Despacho n.º 1490/2017 - Diário da República n.º
32/2017, Série II de 2017-02-14
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Portaria n.º 68/2017 - Diário da República n.º
34/2017, Série I de 2017-02-16

106449626

106471884

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda Fiscal 2017 Obrigações Declarativas
- Portal das Finanças
Confederação Portuguesa do Voluntariado - CPV
Fonte: Portal das Finanças
Formação em Gestão de Voluntariado ministrada pela CPV
em parceria com a DESINCOOP – 24 e 25 de fevereiro; 10 e 11 de
março.
Horas: entre as 9h30 e as 16h30 (Total 24 horas)
Local: DESINCOOP, Rua Manuel Peixoto, 234, Creixomil,
Guimarães.
Formulário de inscrição até 21 de fevereiro
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Candidaturas abertas para o
Prémio Reconhecimento de Práticas em
Responsabilidade Social
As candidaturas podem ser feitas até o dia
31 de março de 2017, através do site
http://praticasrs.apee.pt.
Podem candidatar-se as organizações dos
setores público e privado, com e sem fins
lucrativos.
Para mais informações, contacte: 213 156
734 | 912 549 787 | Toda a informação sobre as candidaturas

Até dia 01 de março de 2017, as
candidaturas
estão
abertas
para
apresentação dos projetos aos Prémios 2016
da Fundação MAPFRE. Estes prémios
reconhecem o compromisso das pessoas e
das instituições que realizaram ações de
destaque em benefício da sociedade a nível
científico, cultural e social.
Mais informações aqui

_____________________________________________

VI edição do Sika Academy
Concurso promove a reabilitação de IPSS
Mais informações aqui

Tipologia de Operação 1.2.1 - Distribuição
de géneros alimentares e/ou de bens de
primeira – necessidade
AVISO N.º POAPMC-F2-2017-01, foi objeto
de alterações na alínea h) do “Ponto 14. Requisitos de elegibilidade das operações “ e na
tabela constante no “Ponto 22. Eficiência e resultados”.
Disponível 2ª edição do
Guia de Informação e Comunicação do
Portugal 2020

Mais detalhe...
Mais informações: ISS-FEAC@seg-social.pt
ou tel. 300511261
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

A UDIPSS de SANTARÉM em parceria com a CENMAIS
convida todas as suas Associadas a estarem presentes
numa sessão de apresentação dos serviços, daquela
empresa, a qual se realizará no próximo dia 23 de
Fevereiro, nas instalações gentilmente cedidas pela
Fundação José Relvas.
Os interessados devem confirmar a presença por e-mail
(udipsssantarem@gmail.com) até ao próximo dia 22 do
corrente.

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
A Ficha de Inscrição deverá ser enviada para:
uniaoipssaveiro@gmail.com até 24 de Fevereiro

Seminário:
O Orçamento de Estado 2017 – Prestação de
Contas e Obrigações Fiscais das IPSS
Dia: 2 de março, das 09h00 às 17h00
Local: Auditório da Casa da Comunidade Sustentável,
em Aveiro
Promovido: UDIPSS-Aveiro e a F3M
Inscrições: até 28 de fevereiro
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Seminário:
Contratos de Trabalho: da celebração à cessação

Dia: 7 de março, das 9h30 às 17h00
Local: Auditório Prof. Manuel Isidro Alves, Faculdade
de Ciências Sociais da Universidade Católica - Braga
Promovido: UDIPSS-Braga e F3M

Inscrições

Assembleia geral Ordinária da UDIPSS-BRAGA
Dia 7 de março, pelas 17h00
Local: Auditório Manuel Isidro Alves

Ordem de trabalhos: Apresentação do Relatório de
Atividades e Contas de 2016; Apresentação do
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o
Relatório e Contas do ano 2016 e Apreciação e
votação do Relatório de Atividades e Contas do ano
de 2016.

Chegou a 2ª Edição do Executive IPSS

Bragança é a cidade escolhida e a UIPSSD de
Bragança o parceiro na região.

+ Informações e inscrições aqui

__~

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS
O Centro de Solidariedade da Adémia, concelho de Coimbra no distrito de Coimbra, está a participar este ano
no projeto da APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, no ano letivo de 2016/ 2017, heróis
da fruta
O video do Centro precisa do seu voto ou da sua partilha para ser finalista.
Partilhe o link abaixo e/ou vote através do número 760457146.
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DIVERSOS

Encontro sobre Saúde Mental na
Deficiência Intelectual
Dia 23 de fevereiro, no Auditório da
Clinica Psiquiátrica de S. José em
Lisboa (Telheiras)
A entrada é livre, obrigando a
inscrição
para
fatimasanches@dgs.min-saude.pt
com assunto “Inscrição Encontro
dia 23”, com indicação de:
•Nome
•Formação de base
•Instituição a que tem vínculo.
Abrir documento ( PDF - 422 Kb)
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Publicações – Segurança Social


Apresentação do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas



Programa de distribuição de alimentos: considerações para a adequação nutricional
da oferta alimentar

Lino Maia
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