
 
 

 

 

DE 1 A 8 JULHO DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 

 

 
 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

Projeto de Lei 277/XIII   

Lei de Segurança Interna  

Autoria PCP 

 

Projeto de Lei 276/XIII 

Revoga a Lei nº 68/93, de 4 de setembro, devolvendo os baldios aos povos  

Autoria PCP  

 

Projeto de Lei 275/XIII 

Contrato de Transparência: cria o Sistema de Informação para a Reforma e o Suplemento para a Reforma  

Autoria CDS-PP 

 
 

 

BOMBEIROS – PROGRAMA DE APOIO INFRAESTRUTURAL 

Declaração de Retificação n.º 12/2016 - Diário da República n.º 130/2016, Série I de 2016-07-08  

Administração Interna  

Declaração de Retificação à Portaria n.º 143-A/2016, de 16 de maio 
 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449334e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl277-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449334e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl276-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449334e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl275-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/74898095
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74454606/details/normal?l=1
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CONTRATOS PÚBLICOS – PLATAFORMAS ELETRÓNICAS 

Portaria n.º 179/2016 - Diário da República n.º 129/2016, Série I de 2016-07-07 

Presidência do Conselho de Ministros e Finanças  

Primeira alteração à Portaria n.º 283/2014, de 31 de dezembro, que aprova as taxas a cobrar pelos serviços prestados pelo Gabinete 
Nacional de Segurança  
 
 
 

ENERGIA 

Portaria n.º 178-B/2016 - Diário da República n.º 125/2016, 2º Suplemento, Série I de 2016-07-01 

Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Economia  

Estabelece os procedimentos, o modelo e as demais condições necessárias à aplicação das alterações ao artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 172/2014, de 14 de novembro, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, que cria um modelo único e automático de atribuição de tarifa social de fornecimento de energia elétrica a clientes 
economicamente vulneráveis 
 

Portaria n.º 178-C/2016 - Diário da República n.º 125/2016, 2º Suplemento, Série I de 2016-07-01  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Economia  

Estabelece os procedimentos, o modelo e as demais condições necessárias à aplicação das alterações ao artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 101/2011, de 30 de setembro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que cria um modelo único e automático de 
atribuição de tarifa social de fornecimento de gás natural a clientes economicamente vulneráveis, no território de Portugal 
continental 
 
 
 

FINANCEIRO 

Resolução da Assembleia da República n.º 122/2016 - Diário da República n.º 125/2016, Série I de 2016-07-01 

Assembleia da República  

Constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco 
 

BANCO DE PORTUGAL 

Nota de Informação Estatística 68|2016: Dívida pública - maio de 2016 

Nota de Informação Estatística 69|2016: Emissões de títulos - maio de 2016 

 

https://dre.pt/application/file/74896577
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66012646/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74847808
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58895505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74847809
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/671202/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/671202/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74842313
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/225/Divida_Publica-201605.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/226/Emissoes%20de%20titulos_201605.pdf
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
 
CMVM divulga Relatório Anual 2015 
 
Regulamento da CMVM n.º2/2016, relativo a reclamações e resolução de conflitos 
 
ESMA alerta emitentes para a entrada em vigor das orientações relativas a indicadores alternativos de desempenho a 3 de julho 
2016 
 
ESMA convida economistas a candidatar-se a consultores do grupo de peritos do Comité de Análise Económica e dos Mercados 
(CEMA) 
 
 
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 
 
Consulta Pública n.º 16/2016  

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (“EIOPA”) submeteu a consulta pública, a 4 de julho 

de 2016, proposta de Parecer Técnico referente aos atos delegados a adotar no âmbito da Diretiva (UE) n.º 2016/97 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 20 de janeiro de 2016 sobre a distribuição de seguros (“DDS”). Este documento foi publicado na 

sequência de pedido formal de aconselhamento técnico, em fevereiro de 2016, por parte da Comissão Europeia, e abrange as 

seguintes matérias: 

A - Políticas de supervisão e governação de produtos de seguros (a adotar não apenas por distribuidores de produtos de seguros 

mas também pelos respetivos produtores)  

B - Conflitos de interesses 

C - Incentivos de vendas (inducements) 

D - Apreciação da adequação e do caráter apropriado e prestação de informação aos clientes   

 

 

FISCAL 

Decreto-Lei n.º 36/2016 - Diário da República n.º 125/2016, Série I de 2016-07-01 

Finanças  

No uso da autorização legislativa concedida pelos artigos 179.º, 181.º e 182.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Regime Complementar do 
Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, e o Regulamento das 
Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de fevereiro 

Declaração de Retificação n.º 11/2016 - Diário da República n.º 125/2016, Série I de 2016-07-01  

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica a Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio, que define os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deva ser 
acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes e revoga a Portaria n.º 107/2013, de 15 de março, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2016 
 
 
 
 
 

http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/RelatorioAnualDaCMVM/Pages/Relat%C3%B3rio-Anual-2015.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160706a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/2016-1062_announcement_apm.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/2016-1062_announcement_apm.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160107p.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160107p.aspx?v=
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/2C99EFCB-817C-4F82-89A0-43EF9E15BF10.htm
https://dre.pt/application/file/74842317
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/692261/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/285557/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/229484/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74842314
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74403502/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259895/details/normal?l=1
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JUSTIÇA 

Portaria n.º 182/2016 - Diário da República n.º 130/2016, Série I de 2016-07-08  

Justiça  

Altera o Regulamento Interno do Julgado de Paz do Seixal 
 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Portaria n.º 178-A/2016 - Diário da República n.º 125/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-07-01 

Saúde  

Determina a aplicação do Sistema de Classificação para Doentes (SCD-MFRA), para efeitos da requisição de cuidados de Medicina 
Física e de Reabilitação em Ambulatório (MFRA), em todos os pedidos efetuados pelos cuidados de saúde primários às instituições 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do setor convencionado, estabelecendo regras de faturação, preços e taxas moderadoras 
aplicáveis 

Despacho n.º 8591-B/2016 - Diário da República n.º 125/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-07-01  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Determina que a Direção-Geral da Saúde deve promover a revisão do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, até ao dia 
29 de julho de 2016, bem como a implementação de consultas de saúde oral, nos cuidados de saúde primários, de forma faseada, 
através de experiências-piloto 
 
 

TMT 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37-C/2016 - Diário da República n.º 130/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-07-08  

Presidência do Conselho de Ministros  

Determina a reserva de capacidade necessária de modo a alargar a oferta de serviços de programas na plataforma televisiva digital 
terrestre 
 

 
 

RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2016/A - Diário da República n.º 129/2016, Série I de 2016-07-07 

Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo  

Quarta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2014/A, de 22 de setembro que regulamenta o Subsistema de Incentivos 
para o Fomento da Base Económica de Exportação 
 

 
 
 

https://dre.pt/application/file/74898096
https://dre.pt/application/file/74842335
https://dre.pt/application/file/74842331
https://dre.pt/application/file/74907898
https://dre.pt/application/file/74896580
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/57205880/details/normal?l=1


 

    5 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
1 a 8 juLho 2016 

 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A - Diário da República n.º 130/2016, Série I de 2016-07-08 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Medidas de controlo da população de animais de companhia ou errantes 
 
 
 
 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 31/2016/M - Diário da República n.º 126/2016, Série I de 
2016-07-04 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que altera o Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, que aprova o Estatuto 
dos Benefícios Fiscais 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M - Diário da República n.º 128/2016, Série I de 2016-07-06  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, que adapta à administração regional autónoma da 
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado 
 

 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA EU 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS  

Carta Condução 

Diretiva (UE) 2016/1106 da Comissão, de 7 de julho de 2016, que altera a Diretiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à carta de condução  

Família 

Regulamento (UE) 2016/1103 do Conselho, de 24 de junho de 2016, que implementa a cooperação reforçada no domínio da 
competência, da lei aplicável, do reconhecimento e da execução de decisões em matéria de regimes matrimoniais  

Regulamento (UE) 2016/1104 do Conselho, de 24 de junho de 2016, que implementa a cooperação reforçada no domínio da 
competência, da lei aplicável, do reconhecimento e da execução de decisões em matéria de efeitos patrimoniais das parcerias 
registadas 

https://dre.pt/application/file/74898097
https://dre.pt/application/file/74860947
https://dre.pt/application/file/74860947
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/620928/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74878670
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/223253/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603476/details/normal?l=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0059.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0059.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:183:TOC
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Financeiro 

Decisão de Execução (UE) 2016/1073 da Comissão, de 1 de julho de 2016, relativa à equivalência dos mercados de contratos 
designados nos Estados Unidos da América, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1066 da Comissão, de 17 de junho de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no 
que respeita aos procedimentos, formulários e modelos normalizados para a apresentação de informações para efeitos dos planos 
de resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento nos termos da Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho  

Regulamento Delegado (UE) 2016/1075 da Comissão, de 23 de março de 2016, que complementa a Diretiva 2014/59/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam o conteúdo dos planos 
de recuperação, dos planos de resolução e dos planos de resolução de grupos, os critérios mínimos que as autoridades competentes 
devem avaliar no que respeita aos planos de recuperação e aos planos de recuperação de grupos, as condições para a prestação de 
apoio financeiro intragrupo, os requisitos para os avaliadores independentes, o reconhecimento contratual dos poderes de redução 
e de conversão, os procedimentos e teor dos requisitos de notificação e de aviso de suspensão e o funcionamento operacional dos 
colégios de resolução  

Fiscal 

Diretiva (UE) 2016/1065 do Conselho, de 27 de junho de 2016, que altera a Diretiva 2006/112/CE, no que respeita ao tratamento 
dos vales (IVA) 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

Pacto de Estabilidade e Crescimento: atualização sobre a situação orçamental de Espanha e de Portugal 

Comissão confirma que Espanha e Portugal não irão corrigir os seus défices excessivos no prazo recomendado 

O que decidiu dia 7 de julho Comissão sobre Espanha e Portugal? 

 

Comissão reforça normas de transparência para combater financiamento do terrorismo, elisão fiscal e branqueamento de capitais 

A Comissão Europeia adotou dia 5 uma proposta que visa reforçar as normas da UE em matéria de prevenção do branqueamento de 
capitais, para combater o financiamento do terrorismo e aumentar a transparência sobre a propriedade efetiva de empresas e fundos 
fiduciários. 

 

Comissão Europeia propõe assinatura e celebração do acordo comercial UE-Canadá 

A Comissão Europeia propôs dia 5 formalmente ao Conselho da UE a assinatura e a celebração de um acordo de comércio livre 
entre a UE e o Canadá, designado Acordo Económico e Comercial Global (CETA). 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.181.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:177:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2375_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2377_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_pt.htm
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Justiça fiscal: a Comissão define as próximas etapas para aumentar a transparência fiscal e combater abusos fiscais 

A Comissão Europeia apresentou dia 5 as próximas etapas da sua campanha para reforçar a transparência fiscal, com vista a 
combater a evasão e a elisão fiscais na UE, tendo em conta os problemas salientados nas recentes fugas de informação na 
comunicação social, conhecidas como «papéis do Panamá». 

Comissão assina um acordo com a indústria sobre cibersegurança e intensifica os esforços para combater as ciberameaças 

A Comissão lançou dia 5 uma nova parceria público-privada sobre cibersegurança que deverá mobilizar 1,8 mil milhões de euros 
de investimento até 2020. Esta faz parte de uma série de novas iniciativas destinadas a dotar a Europa de melhores instrumentos 
contra ciberataques e a reforçar a competitividade do seu setor da cibersegurança. 
 

Impulso ao comércio graças a cinco anos do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

Há cinco anos, foi posto em prática o Acordo de Comércio Livre (ACL) entre a União Europeia e a Coreia do Sul, contribuindo para 
tornar um défice comercial em excedente comercial. 

 

Consulta pública 

Transportes:  
Revisão da Diretiva 1999/62/CE («Eurovinheta»), com a última redação que lhe foi dada, relativa à aplicação de imposições aos 
veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas  
08.07.2016 – 02.10.2016  
 

Transportes:  
Revisão da Diretiva 2004/52/CE e da Decisão 2009/750/CE sobre o serviço eletrónico europeu de portagem  
08.07.2016 – 02.10.2016  
 

 
PARLAMENTO EUROPEU 
 

Parlamento Europeu opõe-se a alegações de saúde nas bebidas energéticas 

As bebidas energéticas não devem ostentar alegações de que a cafeína "contribui para aumentar o estado de vigilância" e para 
"melhorar a concentração", disse hoje o Parlamento Europeu ao vetar um projeto da Comissão que iria permitir estas alegações. Os 
eurodeputados consideram que essa rotulagem poderia incentivar os jovens a consumir estas bebidas ricas em açúcar e que estão 
associadas a problemas de sono e de comportamento nas crianças e adolescentes. 

 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2356_pt.htm
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 Foi aprovado e decidido, entre outros, o seguinte: 

- O Governo vai apresentar à Assembleia da República uma proposta de resolução para aprovação do Acordo para a Criação e 
Estatuto da Organização Europeia de Direito Público e uma proposta de resolução para aprovação do Protocolo n.º 12 à Convenção 
para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais; 

- Aprovada a resolução que determina a forma de distribuição, em 2016, das indemnizações compensatórias pelas diferentes 
empresas prestadoras de serviço público e autoriza a realização da correspondente despesa. 

 (…) 
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