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Passamos a reproduzir destaques do site da ASAE:
"Numa perspetiva de clarificação e de auxilio na
interpretação de diplomas legais, a ASAE procede
periodicamente à elaboração de FAQ para melhor
interpretação e respetiva implementação dos respetivos
interlocutores. Assim, no âmbito do Decreto-Lei nº
59/2021, de 14 de julho relativo à disponibilização e
divulgação de linhas telefónicas de contacto com o
consumidor, divulgam-se desde já, algumas FAQ para
melhor transparência na prestação de informação mais
clara e objetiva, sem prejuízo de estas serem aditadas a
todo o tempo.
4. O Decreto-Lei n.º 59/2021, obriga a que os
operadores económicos fornecedores de bens ou
prestadores de serviços disponibilizem uma linha
telefónica para contacto do consumidor?
Não. O DL n.º 59/2021, de 14 de julho, não obriga que os
operadores económicos fornecedores de bens e
prestadores de serviços a disponibilizar uma linha para
contacto telefónico com o consumidor. Contudo, sempre
que o façam devem dar cumprimento ao previsto no
diploma."
Assim sendo, não tendo até à data sido publicado em
Diário da República qualquer alteração à Lei, e porque
a ASAE é a entidade competente (bem como as
entidades administrativas) recomendamos a leitura
integral no site desta entidade para esclarecer todas
as dúvidas.  (www.asae.gov.pt)

DESTAQUE
FRAGILIDADES DAS
EMPRESAS EXPOSTAS NAS
FISCALIZAÇÕES
Em resultado do que temos apurado nos
últimos meses (fiscalizações), podemos com
alguma segurança nomear os principais
motivos de preocupação que as empresas
devem acautelar urgentemente:

LICENCIAMENTO
Mesmo tendo Licença de Utilização
camarária, nem todas as instalações têm uso
adequado para a atividade exercida. E se
este não for o problema então falta muitas
vezes o licenciamento da atividade,
atualmente  chamado de "Comunicação
Prévia".
As coimas começam nos 500 euros.
GARANTIA FINANCEIRA PARA A
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:
SEGURO AMBIENTAL
A esmagadora maioria dos Associados estão
enquadrados nesta obrigação!
As coimas aplicadas chegam aos 24.000 €.
FICHAS DE DADOS DE
SEGURANÇA DE PRODUTOS
Urgente pedir aos fornecedores de produtos
a entrega destes documentos.
As coimas aplicadas chegam aos 12.000 €.
GESTÃO DE RESÍDUOS
Promova a correta Triagem, Identificação e
Acondicionamento dos seus resíduos.
Arquive nas instalações as eGARs e MIRRs
para prova às autoridades.
As coimas aplicadas começam nos 2.000  €.

ESCLARECIMENTOS DA ASAE SOBRE AS LINHAS
TELEFÓNICAS PARA CONTATO DO CONSUMIDOR:

QUEM ESTÁ OBRIGADO?
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NÃO PERCA TEMPO:
PREVENÇÃO É A PALAVRA DE ORDEM!
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Tal como em Espanha, em Portugal, as
tabaqueiras também vão ser responsabilizadas
pelos custos da limpeza urbana, associados à
recolha de resíduos do tabaco. 

“As autarquias continuarão a fazer a limpeza urbana.
O que este decreto prevê é que as tabaqueiras
assumam os custos dessas operações, o que em
teoria faz todo o sentido”, defende Luís Capão,
presidente da ALU (Associação Limpeza Urbana),
acrescentando que a legislação entrou em vigor no
início de janeiro de 2023.

Relativamente ao impacto das beatas, Luís Capão
refere o Programa de Monitorização do Lixo
Marinho em praias, da responsabilidade da Agência
Portuguesa do Ambiente, como sendo um bom
indicador de medição de tal impacto: “Em 2021, as
beatas e os filtros de cigarro representaram 10% do
lixo encontrado”.
Para que os resíduos das beatas deixem de ser um
problema, Luís Capão acredita que a
Responsabilidade Alargada do Produtor de produtos
do tabaco vai permitir “avaliar, monitorizar e
encontrar as melhores medidas para resolver
progressivamente” tal questão.

Fonte: www.ambientemagazine.com (resumo de artigo)

O QUE ALTEROU EM 2023
1. Número de faltas por morte de cônjuge – de 5 para 20
dias
Os trabalhadores passam a poder faltar durante 20 dias,
ao invés dos atuais cinco dias, em caso de morte de
cônjuge. A proposta clarifica ainda os tipos de parentesco
incluídos nos 20 dias. Então, isto aplica-se em caso de
“falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens,
filho ou entidade”.
Assim, a lei passa a prever, no caso dos cinco dias de
faltas, que estas são aplicáveis em caso de morte “de
parente ou afim no 1.º grau na linha reta”.

2. Aumento das compensações por despedimento
As compensações por despedimento coletivo e por
extinção de posto de trabalho aumentam de 12 para 14
dias e não têm efeitos retroativos. Este aumento está
previsto no acordo de rendimentos assinado na
Concertação Social em Outubro. Este prevê ainda o fim
das contribuições mensais pelas empresas para o Fundo
de Compensação do Trabalho.

3. Não declarar trabalhadores seis meses após o prazo
passa a ser crime
Este aditamento ao Regime Geral das Infrações
Tributárias, determina que a não declaração de
trabalhadores no prazo de seis meses passa a ser crime,
prevendo assim pena de prisão.

ÚLTIMO AVISO!
Já pagou o seu DUC do Siliamb?
Como sabe sem esta taxa liquidada atempadamente não
será possível fazer o seu MIRR (Mapa Integrado de
Registo de Resíduos) até ao final de Março
Já nos enviou informação sobre os seus
resíduos acondicionados?
Se lhe enviámos este tipo de pedido é importante e
fundamental que nos responda rapidamente. Na ausência
de entrega de resíduos aos Operadores (sem eGARs) em
2022, mas tendo trabalhado o ano inteiro, forçosamente
tem em seu poder resíduos que importa declarar.
Na dúvida entre em contato connosco quanto antes!

AS BEATAS E A LIMPEZA URBANAAS BEATAS E A LIMPEZA URBANA

DESTAQUE  LEGISLAÇÃO:
Decreto-Lei 11/2023 de 10 Fev.
Aprova medidas para reduzir os encargos e
simplificar os procedimentos administrativos sobre
as empresas, designadamente no caso dos proce-
dimentos de avaliação de impacte ambiental (AIA).
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