NEWSLETTER N.º 12/2020
Período abrangido: 29 de maio a 12 de junho de 2020

Newsletter Digesto n.º 12/2020

COVID-19
Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/A, de 3 de junho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova medidas de combate à pandemia COVID-19 e atualiza a remuneração
complementar regional.

Despacho n.º 6033-A/2020, de 3 de junho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Considera motivo justificativo para a suspensão de prazos das ações dos centros de
recursos da rede do IEFP, I. P., o impedimento temporário de realização das
intervenções previstas decorrente da pandemia da COVID-19.

Portaria n.º 136/2020, de 4 de junho
Defesa Nacional e Ambiente e Ação Climática
Procede, para o ano de 2020, à identificação das águas balneares costeiras e de
transição e das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares,
bem como à identificação das praias de banhos onde é assegurada a presença de
nadadores-salvadores.

Despacho n.º 6087-A/2020, de 4 de junho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e da Formação
Profissional, I. P., das ações previstas no plano de formação cumulável com o apoio
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise
empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação
atual.
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Despacho n.º 6134-A/2020, de 5 de junho
Economia e Transição Digital, Modernização do Estado e da
Administração Pública e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital e das Ministras da Modernização do
Estado e da Administração Pública e da Saúde
Determina que o funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre obriga a que os
responsáveis pela gestão destes espaços implementem procedimentos de
prevenção e controlo da infeção, assegurando o cumprimento de regras de
ocupação, permanência, higienização dos espaços e distanciamento físico entre
utentes.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 16/2020/A, de 8 de junho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o apoio de emergência às associações humanitárias de bombeiros
voluntários da Região Autónoma dos Açores para fazer face às contingências
resultantes da pandemia da COVID-19.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 17/2020/A, de 8 de junho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o apoio aos trabalhadores independentes no primeiro ano de atividade no
âmbito da pandemia da COVID-19.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho
Administração Interna
Altera (segunda alteração) o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em
Edifícios (SCIE), aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.
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Despacho n.º 6094/2020, de 5 de junho
Administração Interna e Justiça - Gabinetes do Ministro da
Administração Interna e da Ministra da Justiça
Determina a forma de partilha de informação no âmbito da violência associada ao
desporto.

ENTIDADES REGULADORAS
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões n.º 3/2020-R, de 2 de junho
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Regula a prestação inicial de informação pelas associações mutualistas abrangidas
pelo regime transitório de supervisão à Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (ASF).

Diretiva n.º 10/2020, de 8 de junho
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova os perfis de consumo de gás natural e consumos médios diários para
vigorarem no ano gás de 2020-2021.

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões n.º 4/2020-R, de 12 de junho
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo
«Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no terceiro trimestre
de 2020.

INFRAESTRUTURAS
Decreto-Lei n.º 24-B/2020, de 8 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera (sexta alteração) o Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao
transporte terrestre de mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva 2018/1846
(UE).
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JUSTIÇA
Portaria n.º 137/2020, de 4 de junho
Justiça
Define o montante do risco coberto pelo seguro obrigatório de responsabilidade civil
profissional a que estão sujeitos os administradores judiciais.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2020/A, de 5 de junho
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Altera (quinta alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2014/A, de 23 de
setembro, que regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento
Local.

SAÚDE
Despacho n.º 5978/2020, de 2 de junho
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a vacina contra a gripe sazonal é gratuita na época 2020-2021 para
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, bem como para outros grupos alvo
prioritários, definidos em norma anual da Direção-Geral da Saúde.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

