
 
 

 

 

DE 26 A 30 JUNHO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 565/XIII 
Direitos das pessoas doentes em fim de vida 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 566/XIII 
Alarga o período de licença parental exclusiva do pai e estabelece a igualdade na parentalidade em caso de adoção, incluindo a 

adoção por casais do mesmo sexo, e de utilização das técnicas de PMA 
Autoria: BE 

 

 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 116/XIII 
Abrange no conceito de fumar os novos produtos do tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou partículas 

inaláveis e reforça as medidas a aplicar a estes novos produtos em matéria de exposição ao fumo ambiental, publicidade e 

promoção, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto 
 

Decreto da Assembleia 117/XIII 
Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de serviços de 

consultadoria relativamente a contratos de crédito, transpondo a Diretiva 2014/17/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

4 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl565-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl566-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445324c56684a53556b755a47396a&fich=dec116-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445334c56684a53556b755a47396a&fich=dec117-XIII.doc&Inline=true
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

 

Aviso n.º 62/2017 - Diário da República n.º 123/2017, Série I de 2017-06-28 

Negócios Estrangeiros  

Entrada em vigor do Acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul sobre Cooperação Científica e 

Tecnológica, assinado em Durban, em 28 de agosto de 2015 

 
 
 

AMBIENTE 
 

Aviso n.º 64/2017 - Diário da República n.º 124/2017, Série I de 2017-06-29 

Negócios Estrangeiros  

Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de aprovação do Protocolo à Convenção sobre a 

Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo a Metais Pesados, assinado em Aarhus, em 24 de junho de 

1998 

 
 

ENERGIA 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2017 - Diário da República n.º 121/2017, Série I de 2017-06-26 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Quadro de Ação Nacional para o desenvolvimento do mercado de combustíveis alternativos no setor dos 

transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107573266/details/maximized?serie=I&day=2017-06-28&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107584768/details/maximized?serie=I&day=2017-06-29&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107567058/details/maximized?serie=I&day=2017-06-26&date=2017-07-01
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EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
 

Decreto-Lei n.º 80/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

Economia  

Implementa a medida Simplex+ «Licenciamentos Turísticos+ Simples», alterando o Regime Jurídico dos Empreendimentos 

Turísticos 

 

 
FINANCEIRO 
 

Decreto-Lei n.º 77/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

Finanças  

Cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à diversificação das fontes de financiamento das empresas 

Aviso n.º 7147/2017 - Diário da República n.º 123/2017, Série II de 2017-06-28  

Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças  

Taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB) a vigorar entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2017 

 

BANCO DE PORTUGAL 

Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios – 3.º trimestre de 2017 

Comunicado sobre a lista de países terceiros relevantes para o sistema bancário português 2017-2018 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - maio 2017 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596685/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596682/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107584381/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-06-28&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107573665
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-reserva-contraciclica-de-fundos-proprios-3o-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-sobre-lista-de-paises-terceiros-relevantes-para-o-sistema-bancario-portugues
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Maio2017.aspx?shpage=RecepcaodeOrdens
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ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 4/2017-R - Diário da República n.º 

121/2017, Série II de 2017-06-26   

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Norma Regulamentar n.º 4/2017-R, de 1 de junho - Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices 

do ramo «Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no terceiro trimestre de 2017 

 
 

FISCAL 
 

Portaria n.º 201-B/2017 - Diário da República n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-30 

Finanças  

Programa SIMPLEX+ 2016 - Estabelecem-se os procedimentos para a compensação de créditos entre os contribuintes e o 

Estado 

Aviso n.º 61/2017 - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 2017-06-27 

Negócios Estrangeiros  

Aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino para Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Marino em 18 de novembro de 2010 

 

 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
 

Portaria n.º 201-A/2017 - Diário da República n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-30 

Presidência e da Modernização Administrativa, Finanças e Economia  

Aprova o modelo, edição, preços, fornecimento e distribuição do livro de reclamações, nos formatos físico e eletrónico e 

estabelece as funcionalidades da plataforma digital que disponibiliza o formato eletrónico do livro de reclamações 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107566977/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-26&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107561595
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107566977/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-26&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107561595
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107614163/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107573229/details/maximized?serie=I&day=2017-06-27&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107614162/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
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PENAL 

Acórdão (extrato) n.º 641/2016 - Diário da República n.º 124/2017, Série II de 2017-06-29  

Tribunal Constitucional  

Confirma decisão sumária na parte em que não julgou inconstitucional a norma constante do artigo 169.º, n.º 1, do Código 

Penal, na redação conferida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, e na parte em que não conheceu de uma das questões 

suscitadas, em virtude de o seu objeto não corresponder a norma efetivamente aplicada pelo tribunal a quo como critério 

determinante do julgado 

 

 

PROGRAMA CAPITALIZAR 
 

Decreto-Lei n.º 75/2017 - Diário da República n.º 121/2017, Série I de 2017-06-26 

Economia  

Aprova o regime da apropriação do bem empenhado no penhor mercantil 

 

Decreto-Lei n.º 79/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

Justiça  

Altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 

 

Decreto-Lei n.º 81/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

Economia  

Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresa 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107588436/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-06-29&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107588386
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107567060/details/maximized?serie=I&day=2017-06-26&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596684/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596686/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-07-01
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TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Aviso n.º 7175/2017 - Diário da República n.º 123/2017, Série II de 2017-06-28   

Autoridade Nacional de Comunicações  

Projeto de Regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto, alterado, republicado e renumerado pelo 

Regulamento n.º 87/2009, de 18 de fevereiro, alterado pelo Regulamento n.º 302/2009, de 16 de julho, e alterado e republicado 

pelo Regulamento n.º 114/2012, de 13 de março 

 

Declaração de Retificação n.º 430/2017 - Diário da República n.º 124/2017, Série II de 2017-06-29   

Autoridade Nacional de Comunicações  

Retificação do Regulamento n.º 255/2017, de 16 de maio, sobre prestação de informação de natureza estatística, que estabelece 

a forma, o grau de pormenor, os prazos e a periodicidade de envio da informação estatística que deve ser reportada 

regularmente à ANACOM pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

 

Proposta de Diretiva sobre os contratos de fornecimento de conteúdos digitais 

Conselho Europeu aprovou posição sobre a proposta de Diretiva a 08.06.2017.  

 

Recomendação dirigida às entidades com infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas 

Recomendação aprovada por decisão da ANACOM de 22.06.2017.  
 

 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 2017-06-27 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo na Região Autónoma da 

Madeira, contidas na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e define o respetivo sistema regional de gestão territorial 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107584443/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-28&date=2017-07-01&filtrar=Filtrar&dreId=107573665
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107588437/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-29&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107588386
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413153
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412679
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107573232/details/maximized?serie=I&day=2017-06-27&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345938/details/normal?l=1
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Decreto Legislativo Regional n.º 19/2017/M - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 2017-06-27 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/M, de 6 de maio, que adapta à Região Autónoma da Madeira 

o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 

empreendimentos turísticos 

 

 
UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS LEGISLATIVOS 

Direito das Sociedades 

Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a determinados aspetos do direito 
das sociedades 

Financeiro 

Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em 
caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a 
Diretiva 2003/71/CE 

Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo aos fundos do mercado 
monetário 

Serviços de conteúdos em linha 

Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo à portabilidade 
transfronteiriça dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1147 da Comissão, de 28 de junho de 2017, que altera o Regulamento de Execução (UE) 
2016/1368 da Comissão que estabelece uma lista dos índices de referência críticos utilizados nos mercados financeiros, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1158 da Comissão, de 29 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
respeitante aos procedimentos e formulários para a troca de informações entre as autoridades competentes e a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados, conforme referido no artigo 33.o do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107573233/details/maximized?serie=I&day=2017-06-27&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608055/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247248/details/normal?l=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.169.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2017:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.169.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2017:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:168:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:168:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:168:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.169.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2017:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.169.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2017:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:168:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:168:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.166.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2017:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.166.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2017:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.166.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2017:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:167:TOC
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COMISSÃO EUROPEIA 
 

Entrada em vigor de regras da UE mais rigorosas para combater o branqueamento de capitais, a elisão fiscal e o financiamento do 
terrorismo 

A Comissão Juncker fez da luta contra a elisão fiscal, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo uma das suas 
prioridades. 

Entraram em vigor novas normas para facilitar os processos de insolvência transfronteiras 

Entraram em vigor, em toda a União Europeia, as novas normas em matéria de processos de insolvência transfronteiras, propostas 
pela Comissão em 2012 e aprovadas pelos legisladores da UE em 2015. 

Relatório: aumento do protecionismo, sucesso da UE na luta contra as barreiras 

372 barreiras ao comércio em vigor em todo o mundo, aumento de 10 % em 2016 

Um orçamento da UE a pensar no futuro: Comissão lança debate sobre o futuro das finanças da UE 

Os europeus esperam mais da sua União. Numa altura em que a UE está a fazer mais do que nunca para proteger, capacitar e 
defender os seus cidadãos, os recursos continuam a ser escassos. 

União da Segurança: Comissão procura assegurar a interoperabilidade dos sistemas de informação da UE 

União da Segurança: Comissão acelera medidas destinadas a combater a radicalização e as ciberameaças 

A Comissão Europeia apresentou o oitavo relatório sobre os progressos alcançados rumo à criação de uma União da Segurança 
genuína e eficaz, instando a que se acelerem os trabalhos em curso no sentido de reforçar a segurança dos cidadãos da UE. 

Comissão lança nova categoria pan-europeia de pensões individuais para ajudar os consumidores a poupar para a reforma 

Graças aos planos da Comissão de criação de uma nova categoria de produtos de pensão, os consumidores europeus passarão em 
breve a dispor de mais opções de poupança-reforma. 

 
Consultas Públicas 

Consulta pública sobre a aplicação do Plano de Ação para o Atlântico 

Domínios de intervenção: Política marítima integrada, Assuntos marítimos e pescas 

Período de consulta: 29 junho 2017 – 22 setembro 2017 

Consulta pública sobre a revisão específica das diretivas da UE relativas ao direito do consumidor 

Domínios de intervenção: Legislação e direitos dos consumidores, Mercado único 

Período de consulta: 30 junho 2017 - 8 outubro 2017 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1743_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1765_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1789_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1800_pt.htm
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_pt
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_pt
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CONSELHO DA UE 
 

Desenvolvimento sustentável 

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável: Conselho confirma acordo final com PE  

Os embaixadores da UE confirmaram o acordo alcançado com o PE sobre a instituição do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS). 

Energia 

Etiquetagem energética mais clara: maior eficiência energética  

O Conselho adotou um regulamento que estabelece um regime de etiquetagem para a eficiência energética. O novo regulamento 
permite que os clientes estejam mais sensibilizados para a eficiência energética e o consumo de energia dos aparelhos domésticos, 
o que ajudará os cidadãos a reduzir os custos energéticos e permitirá contribuir para o cumprimento das metas de eficiência 
energética da União para 2020 e 2030. 

Edifícios energeticamente eficientes: maiores poupanças de energia e melhores condições de vida  

O Conselho definiu uma orientação geral sobre a proposta de revisão da diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

A proposta tem como objetivo promover a eficiência energética nos edifícios e apoiar a renovação rentável de edifícios tendo em 
vista o objetivo a longo prazo de descarbonização do parque imobiliário europeu, que é atualmente muito ineficiente. 

Financeiro 

Controlo das somas em dinheiro líquido que entram e saem da UE: Conselho define posição de negociação  

O Comité de Representantes Permanentes do Conselho (Coreper) aprovou hoje a sua posição sobre um projeto de regulamento que 
visa melhorar o controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da União. 

Fundos da UE 

Regras mais simples para os utilizadores dos fundos da UE  

O Comité de Representantes Permanentes do Conselho aprovou um mandato de negociação sobre a simplificação das regras para 
os utilizadores dos fundos da UE. 

Mar 

Conclusões do Conselho sobre o Crescimento Azul  

O Conselho adotou conclusões sobre o Crescimento Azul. 

 
 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/28-european-fund-sustainable-development/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/26-clearer-energy-labelling/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/26-energy-efficient-buildings/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/28-controls-on-cash/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/28-omnibus-simpler-rules-for-eu-funds-users/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/26-council-conclusions-blue-growth/
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 29 DE JUNHO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Proposta de Lei que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou 
tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da Administração Pública, de autarquias locais e de 
entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial local sem vínculo jurídico adequado a que se referem o artigo 25.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro. 

- Decreto que regulamenta a atualização extraordinária das pensões, conforme previsto no Orçamento do Estado para 2017. 

- Proposta de lei que prevê várias alterações ao regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, visando corrigir 
imprecisões e garantir uma maior eficácia jurídica. 

(…) 
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obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contate-nos: plmjlaw@plmj.pt. 

http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170629-com-cm.aspx
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