
Complemento de estabilização no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (atualização)
Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto

O presente decreto-lei entrou em vigor no dia
15 de agosto de 2020.

Novidades legislativas | Covid-19
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Prorrogação da situação de contingência e alerta (alterações)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto

Medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia (alterações)
Decreto-Lei n.º 58-B/2020, de 14 de agosto

A resolução produz efeitos entre as 00h00 do
dia 15 de agosto até às 23h59 do dia 31 de
agosto de 2020.

O presente decreto-lei procede à décima nona
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, aprovou um conjunto de medidas
excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID-19 e ao
Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que
estabelece normas excecionais e temporárias
destinadas à prática de atos por meios de
comunicação à distância.

https://dre.pt/application/conteudo/140431112
https://dre.pt/application/conteudo/140346324
https://dre.pt/application/conteudo/140431113


Complemento de estabilização no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (atualização)

Beneficiários

Os trabalhadores:
• Cuja remuneração base em fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior a € 1.270,00;
• Que, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos pelo menos 30 dias seguidos pelo apoio

extraordinário à manutenção do contrato de trabalho (lay-off simplificado) ou por redução temporária do
período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho.

Apoio

• Corresponde à diferença entre os valores da remuneração base declarados relativos ao mês de fevereiro de
2020 e aos 30 dias seguidos em que o trabalhador esteve abrangido por dos apoios anteriormente referidos em
que se tenha verificado a maior diferença.

• O período de 30 dias seguidos é contado a partir do primeiro dia em que o trabalhador esteve abrangido por
uma das medidas.

Limites

O complemento tem por limite mínimo € 100,00 e por limite máximo € 351,00.

Forma de pagamento

O apoio é pago pela segurança social e deferido de forma automática e oficiosa.
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No âmbito do programa de estabilização
económica e social (PEES), aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º
41/2020, de 6 de junho, foi determinada a
criação do complemento de estabilização,
com o objetivo de dar um apoio
extraordinário aos trabalhadores que tiveram
uma redução de rendimento.

https://dre.pt/application/conteudo/135391594


Prorrogação da situação de contingência e alerta (alterações)

Horário de funcionamento dos estabelecimentos

• Nas áreas abrangidas pela declaração da situação de alerta, os estabelecimentos de comércio a retalho e de
prestação de serviços podem passar a abrir antes das 10h00.

• Na área metropolitana de Lisboa os estabelecimentos continuam impedidos de abrir antes das 10h00, EXCETO,
salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins,
escolas de condução e centros de inspeção técnica de veículos, bem como a ginásios e academias.

• Os horários de funcionamento dos estabelecimentos podem ser adaptados pelo presidente da câmara
municipal territorialmente competente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças
de segurança, sem prejuízo das regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade.

Atividades de apoio social

Na área metropolitana de Lisboa mantém-se a suspensão das atividades de apoio social desenvolvidas em centro
de dia.

Serviços públicos

• Os serviços públicos mantêm, PREFERENCIALMENTE, o atendimento presencial por marcação, bem como a
continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os
cidadãos e as empresas.

• O atendimento prioritário é realizado sem necessidade de marcação prévia.
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Poderá consultar aqui a nossa nota
informativa de 29 de junho 2020, cujas regras
mantêm-se em vigor, sem prejuízo das
alterações aqui mencionadas e das referidas
nas nossas notas informativas do dia 20 de
julho e 31 de julho de 2020, em tudo o que
não contrarie as regras agora aprovadas.



Medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia (alterações)

Suspensão de atividade letivas e não letivas e formativas

• Reinício das atividades de apoio social desenvolvidas em Centros de Dia, mediante avaliação das condições de reabertura, a realizar pela instituição, pelo
Instituto da Segurança Social e pela autoridade de saúde local, sem prejuízo da manutenção da suspensão das atividades na Área Metropolitana de Lisboa,
cfr. anteriormente referido.

Regime de suspensão excecional do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local

• As entidades que declararem, de forma fundamentada, não dispor de condições sanitárias adequadas à realização dos estágios do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local, podem, por despacho do dirigente máximo do serviço , suspender os mesmos.

• Posteriormente, podem, a qualquer momento, fazer cessar a suspensão quando se verifiquem os indispensáveis requisitos de segurança.

Processos nos julgados de paz

Possibilidade de utilização de meios de comunicação à distância, para a prática dos atos , nos processos que corram termos nos julgados de paz (urgentes ou
não).

Declaração de nascimento online

A declaração de nascimento ocorrido há menos de um ano, em território português, em unidade de saúde pública ou privada, ou em território estrangeiro,
respeitante a filho de mãe portuguesa ou de pai português, pode ser feita online, nos termos a definir por despacho.
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal

Início

https://www.facebook.com/vieirarocha.pt/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/vieirarochaadvogados/?viewAsMember=true
https://vieirarocha.pt/
mailto:geral@vieirarocha.pt
https://www.google.com/maps?ll=41.153703,-8.609423&z=17&t=m&hl=pt-PT&gl=US&mapclient=embed&q=Rua+de+Gon%C3%A7alo+Crist%C3%B3v%C3%A3o+236+4000-265+Porto
https://www.youtube.com/channel/UCtAfb_QfUW3suuaocTx_eFQ

