DE 06 A 10 FEVEREIRO DE 2017

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

Projeto de Lei 398/XIII
Revoga o corte de 10% do montante do subsídio de desemprego após 180 dias da sua concessão (2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º
220/2006, de 3 de novembro)
Autoria: PCP

Projeto de Lei 399/XIII
Cria a unidade de missão para a revisão do regime das custas judiciais
Autoria: PCP

Projeto de Lei 400/XIII
Reduz o preço do gasóleo rodoviário através do nível de incorporação de biocombustíveis
Autoria: PCP

Projeto de Lei 401/XIII
Alarga o regime de reembolso de ISP a empresas dos setores produtivos
Autoria: PCP
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Projeto de Lei 402/XIII
Cria as condições para a substituição do Pagamento Especial por Conta por um regime simplificado baseado em coeficientes
técnico-económicos por setor de atividade
Autoria: PCP

Projeto de Lei 403/XIII
Alarga o número de empresas abrangidas pelo regime do IVA de caixa
Autoria: PCP

Projeto de Lei 404/XIII
Clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro
Autoria: PCP

Projeto de Lei 405/XIII
Assegura o direito de declaração de guarda conjunta de menores para efeitos de IRS
Autoria: PCP

Projeto de Lei 406/XIII
Promove a igualdade de género na composição dos órgãos da administração do Estado
Autoria: BE

Projeto de Lei 407/XIII
Simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição do subsídio social de mobilidade atribuído a residentes nas Regiões
Autónomas
Autonomia: BE

Projeto de Lei 408/XIII
Garante o acesso ao Direito e aos Tribunais tornando a atribuição do benefício de isenção de custas judiciais mais abrangente
Autoria: PAN

Projeto de Lei 409/XIII
Garante o acesso ao Direito e aos Tribunais introduzindo alterações ao Regulamento das Custas Processuais
Autoria: PAN

Projeto de Resolução 659/XIII
Recomenda ao Governo a avaliação e a revisão do Regulamento das Custas Processuais
Autoria: PSD
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Projeto de Resolução 660/XIII
Recomenda ao Governo o estudo, avaliação e concretização de novas medidas que melhorem as condições de acesso ao Direito e
à Justiça
Autoria: PS

Projeto de Resolução 665/XIII
Visa impedir o recurso à energia nuclear
Autoria: PEV

ABONO DE FAMÍLIA
Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 29/2017, Série I de 2017-02-09
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e respetivas
majorações, e do subsídio de funeral

AMBIENTE
Resolução da Assembleia da República n.º 18/2017 - Diário da República n.º 30/2017, Série I de 2017-02-10
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que garanta o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por
derrames de hidrocarbonetos resultantes da presença militar norte-americana na Base das Lajes
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ENERGIA
Presidência da República
O Presidente da República promulgou o Decreto-Lei que estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado de material
elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão, transpondo a Diretiva n.º 2014/35/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26 de fevereiro.

ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
Presidência da República

O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 15/93,
de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas,
aditando várias substâncias à tabela II-A.

FINANCEIRO
BANCO DE PORTUGAL
Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - dezembro de 2016

Avisos
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2017 - Diário da República n.º 29/2017, Série II de 2017-02-09
Banco de Portugal
O presente Aviso altera o artigo 5.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 9/2014, de 3 de novembro, sobre isenções aos limites aos
grandes riscos
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 4º trimestre de 2016

Circular de 09 de fevereiro de 2017

Relatório trimestral de intermediação financeira - 4º trimestre 2016

FISCAL
AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

Circular n.º 4/2017, de 10/02 - Insolvência (Alteração do ponto III do anexo à Circular n.º 10/2015)

LÍNGUA PORTUGUESA
Resolução da Assembleia da República n.º 17/2017 - Diário da República n.º 28/2017, Série I de 2017-02-08
Assembleia da República
Recomenda ao Governo medidas para a internacionalização da Língua Portuguesa e o desenvolvimento da rede do Ensino
Português no Estrangeiro

PENAL
Presidência da República

O Presidente da República ratificou as seguintes Resoluções da Assembleia da República:
Resolução da Assembleia da República que aprova a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional,
adotada em Haia, em 26 de novembro de 2015;
Resolução da Assembleia da República que aprova a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional relativas ao Crime de Agressão, adotadas na Conferência de Revisão em Kampala, de 31 de maio a 11 de junho
de 2010.
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SAÚDE / LIFE SCIENCES
Decreto-Lei n.º 18/2017 - Diário da República n.º 30/2017, Série I de 2017-02-10
Saúde
Regula o Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de
Entidades Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor Público Administrativo

SUCESSÓRIO
Portaria n.º 60/2017 - Diário da República n.º 27/2017, Série I de 2017-02-07
Justiça
Dispõe que os procedimentos simplificados de sucessão hereditária que englobem partilha, e a partilha do património
conjugal, tramitados no «Balcão das Heranças» e «Balcão Divórcio com Partilha» podem incluir a realização de contratos de
mútuo, destinados ao pagamento de tornas, celebrados por instituições de crédito, com ou sem hipoteca e fiança

TMT
ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES
Guias sobre serviços de comunicações eletrónicas dirigidos ao consumidor
O que precisa de saber sobre suspensão, faturação e cancelamento de serviços.
07.02.2017
Dia Europeu do 112 - 11.02.2017
"Como utilizar as redes sociais em situações de emergência" é o tema escolhido para as celebrações de 2017.
10.02.2017
Consulta sobre projeto de regulamento relativo à segurança e à integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas prorrogação do prazo
Prazo de resposta prorrogado até 14.03.2017.
10.02.2017
Banda larga móvel atinge os 95% nos países da OCDE
Dados referentes a junho de 2016.
10.02.2017
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RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2017/A - Diário da República n.º 26/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-02-06
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Aprova o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021

UNIÃO EUROPEIA
JORNAL OFICIAL DA UE

ATOS NÃO LEGISLATIVOS
Espaço Schengen
Decisão de Execução (UE) 2017/246 do Conselho, de 7 de fevereiro de 2017, que estabelece uma Recomendação para o
prolongamento dos controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excecionais que ponham em risco o
funcionamento global do espaço Schengen

Financeiro
Regulamento Delegado (UE) 2017/208 da Comissão, de 31 de outubro de 2016, que complementa o Regulamento (UE)
n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação para as saídas
adicionais de liquidez correspondentes às necessidades de garantia resultantes do impacto de um cenário de mercado desfavorável
sobre as transações de derivados de uma instituição
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COMISSÃO EUROPEIA

Investigação no domínio da saúde: Comissão atribui 1 milhão de euros a ensaio de ponta que permite distinguir as infeções virais
das bacterianas
Os prémios atribuídos a importantes projetos de investigação em saúde fazem parte dos esforços da Comissão para promover uma
melhor utilização dos antibióticos e combater o crescente problema da resistência antimicrobiana.
Mil milhões de euros para maximizar investimento privado na infraestrutura europeia de transportes
Novo convite à apresentação de propostas para combinar o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) com outras fontes de
financiamento, incluindo o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE).

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
Procuradoria Europeia: Conselho dá primeiro passo para eventual cooperação reforçada
O Conselho registou a falta de unanimidade em apoio de uma Procuradoria Europeia.
Espaço Schengen: Conselho recomenda prolongar controlos nas fronteiras internas
O Conselho adotou uma decisão de execução que formula uma recomendação que visa prolongar os controlos temporários nas
fronteiras internas em circunstâncias excecionais.
Portabilidade dos serviços de conteúdos digitais: acordo entre a Presidência da UE e o Parlamento Europeu
Em 7 de fevereiro de 2017, a Presidência da UE chegou a acordo com o Parlamento Europeu sobre um projeto de regulamento que
visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno.
Última etapa para acabar com as tarifas de itinerância: Conselho aprova acordo sobre mercado grossista
Os embaixadores dos Estados-Membros aprovaram o acordo sobre os limites máximos aplicados nos mercados grossistas, a fim de
pôr termo às sobretaxas de itinerância a nível retalhista na UE em 15 de junho de 2017.
Reformas estruturais nos Estados-Membros: Presidência e PE acordam programa de apoio
A Presidência firmou um acordo provisório com o Parlamento Europeu sobre um programa para ajudar os Estados-Membros a
executar reformas estruturais.
Código de Conduta (Fiscalidade das Empresas): nova presidência do grupo de trabalho
A italiana Fabrizia Lapecorella foi nomeada presidente do grupo de trabalho do Conselho que supervisiona o Código de Conduta da
UE no domínio da Fiscalidade das Empresas.

8

L’EXPRESS LEXTTER
06 a 10 fevereiro 2017

PARLAMENTO EUROPEU
Esta semana no PE: homologação automóveis, Mario Draghi, controlos fronteiriços
Esta semana os eurodeputados votam novas regras sobre a homologação e a fiscalização do mercado dos novos automóveis;
reúnem-se com o presidente do Banco Central Europeu e debatem o prolongamento dos controlos temporários das fronteiras
internas da UE realizados em alguns países europeus.
Robôs: Parlamento Europeu quer dar resposta aos desafios da sua utilização
Os robôs foram os convidados de honra do seminário organizado pelo Parlamento Europeu esta semana, em Bruxelas, sobre as
questões éticas e legais dos robôs. Os eurodeputados irão votar em plenário um relatório que defende um quadro legal a nível
europeu para dar resposta aos desafios e a eurodeputada Mady Delvaux aproveitou a ocasião para responder às questões dos
seguidores da página do Parlamento Europeu no Facebook.

PORTAL DO GOVERNO
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 09 FEVEREIRO 2017

Foi aprovado, entre outros, o seguinte:
- Resolução que vem criar o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP).
- Proposta de lei que agrega num só diploma o regime da prevenção, proibição e combate de qualquer discriminação assente na
origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.
- Decreto referente ao Acordo entre a República Portuguesa e a República do Azerbaijão sobre Cooperação Económica.
(…)
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