DE 11 A 15 SETEMBRO DE 2017

NOVIDADES LEGISLATIVAS E
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO
ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS

Projeto de Resolução 1055/XIII
Recomenda ao Governo que promova uma forma eficaz de divulgação dos dados referentes à qualidade da água junto dos
consumidores
Autoria: CDS-PP

Projeto de Resolução 1051/XIII
Recomendação ao Governo relativamente ao Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas
Autoria: PSD

Projeto de Lei 603/XIII
Altera o Código do Trabalho, modificando o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento
Autoria: PAN

Projeto de Lei 601/XIII
Reforça as obrigações de supervisão pelo Banco de Portugal e a transparência na realização de auditorias a instituições de crédito
e sociedades financeiras (36.ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
Autoria: PCP
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AMBIENTE

Decreto-Lei n.º 117/2017 - Diário da República n.º 176/2017, Série I de 2017-09-1210
Ambiente
Altera o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de transportes coletivos de passageiros

FINANCEIRO

BP – BANCO DE PORTUGAL

Instruções (Histórico)

Instrução (Histórico) n.º 12/2017 - Revoga a Instrução n.º 22/2001, publicada no BNBP n.º 10/2001, de 15-10-2001, relativa à
prestação de informações sobre instrumentos financeiros no relatório e contas anuais das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras, na sequência da publicação do Aviso n.º 5/2015, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 254, Parte E, Supl., de 30-12-2015.
Publicado em: 15 setembro 2017
Entrada em vigor: 16 setembro 2017

FISCAL
Portaria n.º 272/2017 - Diário da República n.º 177/2017, Série I de 2017-09-13
Finanças
Portaria que procede à primeira alteração à Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de novembro. Estabelece as condições e
procedimentos para a aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do regime especial aplicável aos ativos por impostos
diferidos
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SAÚDE / LIFE SCIENCES
Portaria n.º 270/2017 - Diário da República n.º 176/2017, Série I de 2017-09-12
Saúde
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 195-A/2015, de 30 de junho, que aprova o procedimento comum de
comparticipação e de avaliação prévia de medicamentos
Portaria n.º 271/2017 - Diário da República n.º 176/2017, Série I de 2017-09-12
Saúde
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 195-B/2015, de 30 de junho, que regula a determinação dos grupos homogéneos
para efeitos da comparticipação no sistema de preços de referência

TAXAS DE JUSTIÇA / APOIO JUDICIÁRIO
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 353/2017 - Diário da República n.º 177/2017, Série I de 2017-09-13
Tribunal Constitucional
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma que impõe o pagamento da taxa de justiça inicial nos 10 dias
contados da data da comunicação ao requerente da decisão negativa do serviço da segurança social sobre o apoio judiciário,
sem prejuízo do posterior reembolso das quantias pagas no caso de procedência da impugnação daquela decisão, constante
da alínea c) do n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na redação dada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de agosto

UNIÃO EUROPEIA
JORNAL OFICIAL DA UE
ATOS NÃO LEGISLATIVOS
Acordos Internacionais
Decisão (UE) 2017/1546 do Conselho, de 29 de setembro de 2016, relativa à assinatura, em nome da União Europeia, e à aplicação
provisória do Acordo-Quadro entre a União Europeia e os Estados-Membros, por um lado, e a Austrália, por outro
Notificação ao Comité Misto Setorial pela União Europeia ao abrigo do artigo 7.o do Anexo Setorial sobre Boas Práticas de Fabrico
de Medicamentos (BPF) do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América
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Ambiente
Decisão (UE) 2017/1541 do Conselho, de 17 de julho de 2017, relativa à celebração, em nome da União Europeia, da alteração de
Quigali do Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a Camada de Ozono
Saúde
Regulamento Delegado (UE) 2017/1569 da Comissão, de 23 de maio de 2017, que complementa o Regulamento (UE) n.º 536/2014
do Parlamento Europeu e do Conselho especificando os princípios e diretrizes das boas práticas de fabrico dos medicamentos
experimentais para uso humano e as modalidades de inspeção
Diretiva (UE) 2017/1572 da Comissão, de 15 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva 2001/83/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que se refere aos princípios e diretrizes das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso humano
Seguros
Regulamento Delegado (UE) 2017/1542 da Comissão, de 8 de junho de 2017, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/35 no
que diz respeito ao cálculo dos requisitos de capital regulamentar para determinadas categorias de ativos detidos por empresas de
seguros e resseguros (empresas de infraestrutura)
Orçamento da UE
Decisão (UE) 2017/1537 do Conselho, de 4 de setembro de 2017, que adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento
retificativo n.º 3 da União Europeia para o exercício de 2017
Taxas de Juro
Comunicação da Comissão sobre as taxas de juro em vigor aplicáveis na recuperação de auxílios estatais e as taxas de referência /
atualização para 28 Estados-Membros aplicáveis a partir de 1 de outubro de 2017 [Publicado de acordo com o artigo 10.° do
Regulamento (CE) n.° 794/2004 da Comissão de 21 de abril de 2004
COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES
Livro Branco da Comissão Europeia sobre o futuro da Europa
Resolução do Comité das Regiões Europeu — Livro Branco da Comissão Europeia sobre o futuro da Europa — Reflexões e cenários
para a UE-27 em 2025
Projeto orçamento anual da UE 2018
Resolução do Comité das Regiões Europeu — Projeto de orçamento anual da UE para 2018
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COMISSÃO EUROPEIA
Estado da União em 2017 - Aproveitar os ventos favoráveis
No dia 13 de setembro, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, proferiu o seu discurso sobre o Estado da União
de 2017 apresentando as suas prioridades para o próximo ano e expondo a sua visão da forma como a União Europeia poderá
evoluir até 2025.
Estado da União 2017 — Pacote de medidas comerciais: Comissão Europeia propõe quadro para o escrutínio de investimentos
diretos estrangeiros
A Comissão Europeia apresentou no dia 14 de setembro propostas para a criação de um quadro europeu para o escrutínio do
investimento direto estrangeiro na União Europeia. Paralelamente, a Comissão irá dar início a uma análise pormenorizada dos
fluxos de investimento direto estrangeiro que entram na UE e criar um grupo de coordenação com os Estados-Membros para
identificar problemas e soluções estratégicos conjuntos no domínio do investimento direto estrangeiro.
Estado da União 2017 – Pacote Democracia: Reforma da Iniciativa de Cidadania e do financiamento dos partidos políticos
Uma das Dez Prioridades da Comissão Juncker (a décima, «Mudança Democrática») visa aumentar a legitimidade democrática na
UE por meio de maior participação dos cidadãos. Nesse sentido, a Comissão Europeia adotou duas propostas legislativas de revisão
do Regulamento Iniciativa de Cidadania Europeia e do Regulamento Partidos Políticos Europeus e Fundações Políticas Europeias

BEI apoia modernização do setor da água em Portugal com um empréstimo de 420 milhões de EUR ao abrigo do Plano de
Investimento para a Europa
O Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovou a concessão de um empréstimo no valor de 420 milhões de EUR à Águas de
Portugal (AdP) e às suas empresas participadas, para financiar investimentos em infraestruturas de água e saneamento.

CONSELHO DA UE
Coreia do Norte: Conselho reforça sanções da UE em consonância com a Resolução 2371 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas de 5 de agosto de 2017
O Conselho voltou a reforçar as suas medidas restritivas contra a República Popular Democrática da Coreia do Norte através da
transposição das sanções setoriais impostas pela Resolução 2371 (2017) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta
resolução foi adotada a 5 de agosto de 2017, em resposta às atividades de desenvolvimento de armas nucleares e de mísseis
balísticos em curso na República Popular Democrática da Coreia (RPDC), que constituem uma violação e um desrespeito flagrante
das resoluções anteriores do Conselho de Segurança da ONU.
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PORTAL DO GOVERNO

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
Foi aprovado, entre outros, o projeto de proposta de lei das Grandes Opções do Plano para 2018, o qual foi enviado para análise e
parecer do Conselho Económico e Social.

A presente Newslextter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão
sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Neslextter não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje
obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contate-nos: plmjlaw@plmj.pt.

