DE 04 A 08 SETEMBRO DE 2017

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

Projeto de Resolução 1047/XIII
Recomenda ao Governo que promova o investimento em infraestruturas ferroviárias e rodoviárias com vista a melhorar a
mobilidade dos cidadãos, a coesão territorial, a competitividade das empresas e a sustentabilidade ambiental
Autoria: CDS-PP

ACORDOS INTERNACIONAIS
Aviso n.º 103/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série I de 2017-09-04
Negócios Estrangeiros
Aprovação do Acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru para a Proteção, Conservação, Recuperação e
Devolução de Bens Culturais, Paleontológicos, Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Furtados, Roubados e Ilicitamente
Exportados ou Transferidos, assinado em Lisboa, em 19 de novembro de 2012
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DIREITO DE PETIÇÃO
Declaração de Retificação n.º 23/2017 - Diário da República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-05
Assembleia da República
Declaração de retificação à Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que procede à «Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de
agosto (Exercício do direito de petição)»

ENERGIA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos para 2015-2019

FINANCEIRO

BP – BANCO DE PORTUGAL

Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 4.º trimestre de 2017

Instruções (Histórico)

Instrução (Histórico) n.º 14/2017 - Divulga, para o 4.º trimestre de 2017, as taxas máximas a praticar nos contratos de crédito aos
consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 02-06.
Publicado em: 07 setembro 2017
Entrada em vigor: 01 outubro 2017

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FAQ’s sobre alteração do regime jurídico do papel comercial introduzida pelo Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho
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FISCAL
Lei n.º 106/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série I de 2017-09-04
Assembleia da República
Assegura o direito à declaração conjunta de despesas e rendimentos com dependentes em sede de imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Decreto-Lei n.º 113/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07
Finanças
Procede à fusão do Fundo de Estabilização Aduaneiro no Fundo de Estabilização Tributário
Declaração de Retificação n.º 573-A/2017 - Diário da República n.º 171/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-09-05
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Declaração de Retificação do Despacho Normativo n.º 7/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de
agosto de 2017
Aviso n.º 108/2017 - Diário da República n.º 174/2017, Série I de 2017-09-08
Negócios Estrangeiros
Em 23 de agosto de 2016 e em 19 de julho de 2017, foram recebidas notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros da Costa do Marfim e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se comunica terem sido
cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da Convenção entre a República Portuguesa e a
República da Costa do Marfim para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015
Aviso n.º 109/2017 - Diário da República n.º 174/2017, Série I de 2017-09-08
Negócios Estrangeiros
Em 5 de agosto de 2016 e em 12 de junho de 2017, foram recebidas notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se
comunica terem sido cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da Convenção entre a
República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Tomé, em 13 de julho de 2015
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INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS
Declaração de Retificação n.º 24/2017 - Diário da República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-05
Assembleia da República
Declaração de retificação ao anexo da Lei n.º 52/2017, de 13 de julho, que procede à «Terceira alteração à Lei n.º 17/2003,
de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos)»

RECURSOS AQUÍCOLAS
Decreto-Lei n.º 112/2017 - Diário da República n.º 172/2017, Série I de 2017-09-06
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Estabelece o regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores

SAÚDE / LIFE SCIENCES
Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07
Saúde
Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde

TMT

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

Aviso n.º 10191/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série II de 2017-09-04
Autoridade Nacional de Comunicações
Prorrogação do prazo de consulta sobre o projeto de regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto
(Regulamento da Portabilidade)
Portabilidade - atualização da informação
Informação sobre preços retalhistas, acesso ao serviço informativo de preços de chamadas e procedimentos para ativação ou
inibição do aviso online.
04.09.2017
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UNIÃO EUROPEIA
JORNAL OFICIAL DA UE
ATOS NÃO LEGISLATIVOS
Ambiente
Decisão (UE) 2017/1525 da Comissão, de 4 de setembro de 2017, que altera a Decisão 2014/256/UE para prorrogar o período de
validade dos critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico da EU aos artigos de papel [notificada com o número C(2017)
5948]
Espaço Schengen
Decisão de Execução (UE) 2017/1528 da Comissão, de 31 de agosto de 2017, que substitui o anexo da Decisão de Execução
2013/115/UE relativa ao Manual SIRENE e outras medidas de execução para o Sistema de Informação de Schengen de segunda
geração (SIS II) [notificada com o número C(2017) 5893]
Orçamento da UE
Decisão (UE) 2017/1535 do Conselho, de 4 de setembro de 2017, que adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento
retificativo n.º 4 da União Europeia para o exercício de 2017
COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES
Espaço Schengen – títulos de residência
Atualização da lista dos títulos de residência referidos no artigo 2.º, n.º 16 do Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras
Schengen)

COMISSÃO EUROPEIA
União da Segurança: Comissão cumpre as prioridades em matéria de segurança para 2017
A Comissão Europeia comunicou os resultados das iniciativas tomadas desde o discurso sobre o estado da União de 2016 do
Presidente Juncker com vista a reforçar a segurança nas fronteiras externas da UE, melhorar o intercâmbio de informações entre os
Estados-Membros, delimitar o raio de ação dos terroristas e prevenir a radicalização.
UE lança aliança mundial para comércio sem tortura
A Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström, anunciou que a UE vai lançar uma Aliança internacional para o Comércio
sem Tortura. A iniciativa visa pôr cobro ao comércio de mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou
infligir tortura e será lançada formalmente em 18 de setembro durante a semana da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova
Iorque.
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Brexit: Comissão Europeia publica princípios orientadores sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte
A Comissão Europeia apresentou os seus princípios respeitantes ao diálogo político sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte no quadro
das negociações do Brexit.
Consultas Públicas
Ação climática, Transportes
Consulta pública sobre a revisão da política em matéria de monitorização, comunicação e verificação das emissões de CO2
provenientes do transporte marítimo
Período de consulta: 8 setembro 2017 – 1 dezembro 2017

CONSELHO DA UE
Orçamento da EU

Conselho pretende que orçamento da UE para 2018 se centre no crescimento, no emprego, na segurança e na gestão da migração
O Conselho adotou a sua posição sobre o projeto de orçamento da UE para 2018.
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PORTAL DO GOVERNO

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 07 DE SETEMBRO DE 2017

Foi aprovado, entre outros, o seguinte:
- Decreto-lei que revê o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e a constituição e o
funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões.
- Decreto-lei que estabelece o regime de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em
execução da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio.
(…)
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