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acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
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impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspeto do livro que adquiriu.
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O Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de julho, introduziu uma alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril.
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pelas áreas da administração interna e do trabalho e da solidariedade social.
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Artigo 53.º

Condição de recursos ARTIGO 53.º

1. A condição de recursos prevista na alínea b) do artigo 51.º é definida em funNo n.º ção
3 dodos
art. rendimentos
53.º, onde se lê:
mensais do agregado familiar do requerente que não podem
3. O valor
das
prestações
recursos.do rendimento é ponderada segundo a esultrapassar 80% (…)
do condição
IAS, cujade
capitação
deve ler-se
o
texto
seguinte:
cala de equivalência prevista no Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho. [Redação:
DL n.º 70/2010, de 16-06; entr. vigor: 2008-08-01; prod. efeitos: ver art. 25.º do DL n.º 70/2010, de 16-06.]

✁ 2.

[Revogado pela al. d) do art. 24.º do DL n.º 70/2010, de 16-06.]

3. Para efeitos do n.º 1, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 70/2010, de
16 de junho, na sua redação atual, são considerados os rendimentos mensais mais
recentes. [Redação: DL n.º 84/2019, de 28-06; entr. vigor: 2019-06-29.]
4. O valor das prestações de desemprego, a suspender nas situações de reconhecimento de direito aos subsídios sociais, não releva para efeitos de apuramento da
condição de recursos.
Artigo 54.º

Agregado familiar ARTIGO 54.º

[Revogado pela al. d) do art. 24.º do DL n.º 70/2010, de 16-06.]
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Artigo 55.º

P

Condição específica dos subsídios sociais por risco clínico em caso de ARTIGO 55.º
gravidez, por interrupção da gravidez e por riscos específicos

A concessão dos subsídios sociais por risco clínico
em caso de gravidez, por in1
terrupção da gravidez e por riscos específicos depende, ainda, do exercício de
atividade profissional determinante de enquadramento obrigatório em regime de

