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ACTUALIZAÇÃO SALARIAL PARA 2018

A CNIS chegou a acordo com duas Frentes Sindicais quanto à alteração salarial para 2018, tendo sido
enviados para publicação no BTE os textos que regulam essa alteração, que se sintetiza do seguinte modo:
1 - O acordo de alteração das cláusulas relativas às remunerações foi obtido com as seguintes frentes
indicais
 com a FEPCES – Federação Portuguesa
dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e
Serviços, para revisão do CCT publicado
no BTE, nº 39, de 22 de Outubro de 2017;

 com a FNE – Federação Nacional da Educação (Frente Sindical da UGT) para revisão do
CCT publicado no BTE, nº 25, de 8 de Julho
de 2016, alterado pelo acordo publicado no
BTE, nº 36, de 29 de Setembro de 2017

2 - Os valores de remunerações objecto de acordo, e que deverão ser praticados pelas Instituições, são
os seguintes:
TABELA:

NÍVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Índice
RM
1.201,00 €
1.120,00 €
1.055,00 €
1.007,00 €
956,00 €
907,00 €
857,00 €
809,00 €
761,00 €
712,00 €
663,00 €
626,00 €
612,00 €
602,00 €
592,00 €
588,00 €
584,00 €
580,00 €
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3 – Tais valores são devidos a partir de 1 de Julho
de 2018.
4 – O critério que presidiu às alterações acordadas
consistiu na manutenção da diferenciação salarial pré-existente entre os Níveis XIII e XVIII
da Tabela A, sendo certo que os Níveis XIV a
XVIII da mesma Tabela A tinham ficado indiferenciados, isto é, com o mesmo valor, por
força da actualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida para o ano de 2018;

por uma actualização do Nível XII, que reduziu
para 10,00 euros a diferença relativamente ao
Nível XIII; e, finalmente, pela aplicação de uma
percentagem de actualização de 0,8%, com
arredondamento, para os Níveis I a XI da Tabela A.
5 – Foi já remetido ao Ministério do Trabalho, Emprego e Solidariedade e Segurança Social pedido de emissão de portaria de extensão relativamente ao acordo de alteração salarial com
a FEPCES, nos termos acima indicados.

» BTE nº 39, 10.set.2018
Aviso de projeto de portaria de extensão das alterações do contrato
coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores
em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS

II Encontro Nacional das IPSS Promotoras de Saúde
No próximo dia 28 de setembro, a CNIS promove, no Hotel Cinquentenário, em Fátima, o II Encontro
Nacional das IPSS Promotoras de Saúde que tem como principal objetivo a apresentação do estudo “Diagnóstico de saúde da população servida pelas IPSS associadas da CNIS”.
Constituído por 3 painéis, o Encontro terá a manhã dedicada à apresentação do estudo pela Universidade
de Évora e a tarde à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de Saúde Mental (RNCCI e
RNCCISM), contando com um painel sobre a Contratualização na Saúde – Determinantes da Sustentabilidade. As conclusões do Encontro serão apresentadas pela Dra. Maria João Quintela, Vogal da Direção da
CNIS e o encerramento será efetuado pelo Pe. Lino Maia, pela Secretária de Estado da Segurança Social,
Dra. Cláudia Joaquim (presença ainda a confirmar) e pelo representante do Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, Enf.º Miguel Narigão.
Destinatários
Dirigentes e técnicos das Instituições associadas da CNIS
Programa
Consulte aqui
Inscrições
São obrigatórias e decorrem até ao dia 25 de setembro, através do
preenchimento deste formulário
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Síntese do estudo “Diagnóstico de saúde da população servida pelas IPSS associadas da CNIS”
No âmbito do projeto da CNIS de Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social
membros do Conselho Nacional para a Economia
Social (CNES), financiado pelo Portugal 2020, foi
desenvolvido pela Universidade de Évora um estudo sobre o “Diagnóstico de saúde da população servida pelas IPSS associadas da CNIS”.
Este estudo teve como objetivos gerais:
- Realizar o diagnóstico da saúde da população utilizadora dos serviços de IPSS, associadas da
CNIS;

- Promover a melhoria da monitorização, contínua
e global, das condições de saúde da população
apoiada pelas IPSS associadas da CNIS.
E como objetivos operacionais:
- Identificar a prevalência de doenças crónicas
como diabetes, HTA, depressão, AVC, doença de
Alzheimer, doença de Parkinson, entre outras;
- Identificar práticas promotoras de estilos de vida
saudáveis e prevenção da doença.

Apresenta-se, em síntese, os principais resultados obtidos.

Respostas desenvolvidas pelas Instituições para Pessoas em Situação de Sem Abrigo
No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela CNIS no GIMAE – Grupo de Implementação, Monitorização e
Avaliação da Estratégia, ENIPSSA – Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo, solicitamos a todas as nossas associadas que desenvolvem respostas dirigidas a esta população, o preenchimento deste formulário, até ao próximo dia 21 de setembro.

Frequência de utentes da resposta social Lar Residencial
Tendo conhecimento dos constrangimentos sentidos pelas instituições na comunicação da frequência de utentes da resposta social Lar Residencial, com idade inferior a 16 anos, através da plataforma informática da Segurança Social Direta, a
CNIS efetuou, no passado mês de julho, uma exposição ao Instituto da Segurança Social, I.P, alertando tratar-se de uma previsão legal da Portaria
n.º 59/2015, de 2 março, o Lar Residencial poder
“admitir temporariamente e com caráter de exceção, pessoas com idade inferior a 16 anos, em situação de emergência, devidamente justificada, e
quando se encontrem esgotadas as possibilidades
de encaminhamento para outras respostas sociais
mais adequadas”.

Em resposta ao ofício enviado, este Instituto, confirma e apresenta as orientações para esta comunicação de frequências que se transcreve:
“estando verificadas situações que, por ausência
de outra alternativa, um utente com idade inferior a
16 anos está integrado e Lar Residencial, a Segurança Social irá efetuar o respetivo pagamento
dessa vaga.
Por forma a identificar estas situações, e mantendo
a regra em vigor de validação dos NISS, estes
utentes deverão excecionalmente ser registados pelas Instituições com um nº de processo,
e não pelo NISS.
Assim, com o objetivo de uniformizar estas situações a nível nacional, os serviços centrais do ISS,
I.P. têm vindo a recomendar, nas situações que têm
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sido identificadas, que o nº de processo seja iniciado por “m16” (menor de 16) seguido da data
de nascimento do utente, por exemplo:
«m1601022004».

Em termos dos processos individuais dos utentes,
relativamente a utentes maiores de 16 anos, deverá existir evidência de enquadramento no n.º 2
do art.º 6º do referido diploma legal”.

Reunião Nacional Protocolos RSI – Rendimento Social de Inserção
A CNIS realizou, no passado dia 12 de setembro,
uma reunião nacional, em Fátima, contando com a
presença da União das Misericórdias Portuguesas,
da União das Mutualidades Portuguesas, da CONFECOOP e de cerca de 75 Instituições com Protocolos RSI.
Nesta reunião foram, de forma global, apresentados os resultados do levantamento efetuado pela
CNIS sobre o desenvolvimento dos Protocolos RSI

pelas Instituições, que podem ser consultados
aqui. Ficou decidido que as conclusões desta reunião serão enviadas ao Presidente da República,
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, ao Ministro
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr.
José António Vieira da Silva e à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, sendo,
posteriormente, remetidas a todos os participantes.

LEGISLAÇÃO
Justiça
Portaria n.º 259/2018 - Diário da República
n.º 177/2018, Série I de 2018-09-13
Disponibiliza o acesso à informação, em suporte eletrónico de identificação das entidades
previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas - Certidão online de inscrição
de pessoa coletiva.

Cuidados Continuados Integrados
- Esclarecimento O esclarecimento da Comissão Nacional
de Coordenação sobre a Portaria n.º
249/2018, de 6 de setembro, pode ser
consultado aqui

SEGURANÇA SOCIAL

Finanças
Portaria n.º 260/2018 - Diário da República
n.º 178/2018, Série I de 2018-09-14

Guia prático

Portaria que define o parecer prévio da IGF sobre as transferências para as Fundações.

Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa (disponibilizado a 12 de setembro de
2018)
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

A União das IPSS do distrito de Braga organiza, a
partir de hoje, dia 26 de setembro, no auditório do
Município de Barcelos, a III Semana Social.
Todos os interessados devem efectuar a sua inscrição
(obrigatório) o mais atempadamente e remete-la para:
geral@udipss-braga.pt.
A inscrição irá dar direito a uma lembrança oferecida
pela Câmara Municipal de Barcelos.
O programa pode ser consultado aqui

15ª edição do CRIDEM
Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com
Deficiência Intelectual - Exposição
18 de setembro I 15h00
Fundação Manuel António da Mota, Mercado do Bom Sucesso, Porto
Evento promovido pela APPACDM do Porto, e que conta com o apoio da
Fundação Montepio e da Fundação Manuel António da Mota
 Colóquio “A importância da arte no quotidiano da pessoa com
deficiência intelectual
21 de setembro I 10h00 – 16h30
Auditório da Fundação Manuel António da Mota
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II Forum Gondomar
“Desafios e Futuro do Acolhimento”
20 e 21 de setembro
Pavilhão Multiusos de Gondomar
Organizado pela Gondomar Social – Associação de Intervenção Comunitária e conta com a participação de alguns dos maiores especialistas
nacionais e estrangeiros em acolhimento residencial e terapêutico.
Mais informações aqui

9º ciclo do Clube de Leitura tem por por tema “ MÁGOA”
27 de Setembro

I 21h00

Forum Apoio (sede da APOIO em Algés)
O livro em discussão é a obra “Cinzas do Norte” de um escritor, tradutor
e professor brasileiro Milton Hatoum.

9ª edição da Festa da Partilha
22 de setembro I 12h00
Bairro da Quinta Fonte da Prata, no pátio do CLAIM (Centro Local
de Apoio à Integração de Migrantes)
A Festa da Partilha insere-se no âmbito da concretização do Projeto
"Crescer a Integrar", co-financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, da Fundação Santa Rafaela Maria, no concelho da Moita.
Encontro de Cuidadores sob o tema “Cuidar

com Dignidade”

28 e 29 de setembro I 09h30
Centro Paroquial de Almacave – Lamego
Este encontro está a ser organizado pelo Departamento da Pastoral da
Saúde de Lamego em parceria com o Centro Social Filhas de São Camilo As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Qualquer dúvida contactem-nos através do e-mail socialcamilo@hotmail.com ou csocial.fcamilo@mail.telepac.pt ou através do telefone 961 208 010
Programa

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

6

NOTÍCIAS À SEXTA
14.09.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

A caminhada solidária da Alzheimer Portugal, que assinala do Mês Mundial da Doença de Alzheimer
A Alzheimer Portugal vai realizar durante o mês de setembro mais uma edição do “Passeio da Memória”.
Consulte todos os locais e inscreva-se em www.passeiodamemoria.org

IMPRENSA
Obras Sociais da Câmara de Viseu em risco de
fechar
“O Município tem de fazer tudo por tudo para
evitar o encerramento desta IPSS nuclear em Viseu porque dá respostas fundamentais para
os ...

Cuidadores Informais organizam-se e pressionam Parlamento
No Encontro de Cuidadores Informais realizado
no sábado, que contou com a participação dos
bloquistas Marisa Matias e José Soeiro, foi feito
um ...

Doentes com necessidades paliativas não estão
excluídos da rede de ...
Num comunicado hoje divulgado, a Comissão
Nacional de ... seguidos pelas unidades e equipas da RNCCI na sua articulação com a Rede ...

Segurança Social “no terreno” para reforçar proximidade com entidades sociais
Estas incidiram na Formação Profissional e Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Escolares e Profissionais nas IPSS
dos ...

DIVERSOS
Audição Pública “Potencial

Humano e Desenvolvimento Pessoal” do

“Portugal 2030”
Universidade da Beira Interior, 18 de setembro de 2018
A sessão é promovida pela Assembleia da República, através da Comissão
Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia «Portugal 2030» (CE PT 2030).

Inscrição obrigatória (e sujeita à capacidade da sala) até 17 de setembro
através do presente link.
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Sessão de sensibilização sobre a prevenção de quedas em idosos
Realiza-se no próximo dia 18 de setembro, uma sessão de sensibilização sobre
a prevenção de quedas em idosos, com base no livro digital “Tropeções, Quedas
e Trambolhões”, uma iniciativa SNS+ Proximidade. Esta sessão terá lugar na
Biblioteca da Penha de França, em Lisboa, a partir das 16 horas. A entrada é
livre e destina-se, sobretudo, a pessoas com mais de 65 anos e aos seus cuidadores informais

Feira de Emprego e Empreendedorismo
O CLDS-3G Palmela, em parceria com o Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento da Câmara Municipal de Palmela e o Centro de Informação Europe Direct – Área Metropolitana de Lisboa, irá organizar a II Feira de
Emprego e Empreendedorismo, a 26 de Setembro, no Mercado Municipal de
Pinhal
Mais informações e inscrições em: https://clds3gpalmela.pt/feira-de-emprego-eempreendedorismo/; https://www.facebook.com/events/919255014913652/.

Curso Intensivo sobre “Financiamento, gestão financeira e prestações da
Segurança Social – em especial a dimensão contributiva”
Irá ter lugar entre 15 e 19 de outubro próximos (horário pós-laboral)
Estão previstos descontos, entre outros, para agentes e funcionários na área da
segurança social (incluindo IPSS),
Detalhes e ficha de inscrição aqui: https://www.ideff.pt/pos_detail.php?aID=897

Dia Mundial do Doente de

21.set
Lino Maia
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