DE 07 A 11 DEZEMBRO DE 2015

NOVIDADES LEGISLATIVAS E
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO
ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS
Projeto de Lei 73/XIII
Determina a isenção de portagens na A22 (Via do Infante)
Autoria: BE

Projeto de Lei 74/XIII
Revoga o regime jurídico da Requalificação de Trabalhadores em Funções Públicas
Autoria: PCP

Projeto de Lei 75/XIII
Exclui a existência de membros investidores e assegurando a democraticidade do funcionamento das cooperativas procedendo à
primeira alteração do Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, assegurando o cumprimento do
artigo 82.º, n.º 4, alínea a) da Constituição da República Portuguesa
Autoria: BE

Projeto de Resolução 39/XIII
Recomenda ao Governo a reposição aos ferroviários das concessões dos transportes
Autoria: PS
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FINANCEIRO
BANCO DE PORTUGAL
Boletim Económico - dezembro 2015
Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de dezembro de 2015
Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 1.º trimestre de 2016

Instruções
Instrução n.º 17/2015 - Divulga, para o 1.º trimestre de 2016, as taxas máximas a praticar nos contratos de crédito aos
consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 2-6

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 14 de setembro de 2015

FISCAL
AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Ofício-circulado n.º 30177/2015, de 10/12 - IVA - Enquadramento do serviço público de remoção de lixos.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE – PDR 2020
Portaria n.º 418/2015 - Diário da República n.º 241/2015, Série I de 2015-12-10
Ministério da Agricultura e do Mar
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.4, «Funcionamento e animação», integradas na «Medida n.º 10 - LEADER», do
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020

2

L’EXPRESS LEXTTER
07 a 11 dezembro 2015

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 10/2015/M - Diário da República n.º 239/2015, Série I de 2015-12-07
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Cria o Programa de Recuperação de Cirurgias e estabelece os princípios e objetivos do Sistema Integrado de Gestão dos Inscritos
em Cirurgia - Madeira

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 12/2015/M - Diário da República n.º 240/2015, Série I de
2015-12-09
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2016

UNIÃO EUROPEIA
JORNAL OFICIAL DA UE
ATOS NÃO LEGISLATIVOS
Financeiro
Regulamento Delegado (UE) 2015/2303 da Comissão, de 28 de julho de 2015, que complementa a Diretiva 2002/87/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho através de normas técnicas de regulamentação que especificam as definições e coordenam a
supervisão complementar no que diz respeito à concentração de riscos e às operações intragrupo
Decisão (UE) 2015/2288 do Conselho, de 30 de novembro de 2015, relativa às contribuições financeiras a pagar pelos EstadosMembros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, incluindo o limite máximo para 2017, o montante para 2016, a
primeira parcela para 2016 e uma previsão indicativa e não vinculativa dos montantes anuais que se espera arrecadar para os anos
de 2018 e 2019
Fiscal
Retificação da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o
valor acrescentado ( JO L 347 de 11.12.2006 )
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COMISSÃO EUROPEIA
Comissão apresenta nova estratégia para o setor da aviação na Europa
A Comissão adotou uma nova estratégia para o setor da aviação, uma iniciativa de grande importância para impulsionar a
economia europeia e fortalecer a sua base industrial e para promover a liderança mundial da UE.
Comissão toma as primeiras medidas para alargar acesso a conteúdos em linha e expõe a sua visão da modernização das regras da
UE em matéria de direitos de autor
Em concretização da sua Estratégia para o Mercado Único Digital, a Comissão apresenta hoje uma proposta para permitir aos
europeus viajarem com os seus conteúdos em linha e um plano de ação para modernizar as regras da UE em matéria de direitos de
autor.
Medidas para fazer face à crise dos refugiados: ponto da situação
A Agenda Europeia da Migração, adotada pela Comissão em maio de 2015, salientou a necessidade de uma abordagem global para
a gestão das migrações. Desde então foram adotadas várias medidas, incluindo dois mecanismos de emergência para a
recolocação, noutros Estados-Membros, de 160 000 pessoas com necessidade manifesta de proteção internacional que se
encontram nos Estados-Membros da UE mais afetados, tendo também sido aprovado o Plano de Ação elaborado pela Comissão
sobre o regresso.

Consulta pública
Financeiro
Livro Verde sobre serviços financeiros de retalho: Mais qualidade nos produtos, mais escolha e mais oportunidades para
consumidores e empresas
10.12.2015 – 18.03.2016
Propriedade Intelectual
Avaliação e modernização do quadro jurídico para a aplicação dos direitos de propriedade intelectual
09.12.2015 – 01.04.2016

PARLAMENTO EUROPEU
Acompanhe as atividades da delegação do PE à COP 21 nas redes sociais
Há uma semana que delegados de quase duzentos países negoceiam em Paris um acordo para fazer face às alterações climáticas a
partir de 2020.
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
Decisões fiscais transfronteiriças: adoção de regras de transparência
O Conselho adotou uma diretiva que obriga os Estados-Membros a proceder à troca automática de informações sobre decisões
fiscais prévias transfronteiriças.

Conclusões do Conselho sobre a fiscalidade das empresas – o futuro do Código de Conduta
Em 8 de dezembro de 2015, o Conselho adotou conclusões sobre a fiscalidade das empresas – o futuro do Código de Conduta.

Conclusões do Conselho sobre a tributação das sociedades – erosão da base tributável e transferência de lucros (BEPS)
Em 8 de dezembro de 2015, o Conselho adotou conclusões sobre a tributação das sociedades – erosão da base tributável e
transferência de lucros.

Manipulação dos índices de referência do mercado: Conselho confirma acordo com PE sobre regras mais rigorosas
Em 9 de dezembro de 2015, o Coreper aprovou um acordo alcançado com o PE sobre regras contra a manipulação dos índices de
referência no quadro de instrumentos e contratos financeiros.

Primeiras regras a nível da UE para aumentar a cibersegurança: acordo com o PE
A Presidência do Conselho chegou a um acordo informal com o Parlamento Europeu sobre regras comuns para reforçar a segurança
das redes e da informação na UE.

Procedimentos mais eficientes de certificação de segurança e autorização de veículos para os caminhos de ferro europeus: Conselho
adota os atos jurídicos
O Conselho (Transportes) aprovou formalmente o pilar técnico do quarto pacote ferroviário.
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