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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SEGURANÇA PÚBLICA
Portaria n.º 261/2013, de 14 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna)
Estabelece os termos e as condições de utilização de assistentes de recinto desportivo
em espetáculos desportivos realizados em recintos desportivos em que seja obrigatório
disporem sistemas de segurança, nos termos do respetivo regime legal.
Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto
(Ministérios das Finanças, da Administração Interna e da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do Território)
Aprova as normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta e
Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses
Portaria n.º 272/2013, de 20 de agosto
(Ministério da Administração Interna)
Define os requisitos e o procedimento de registos, na Direção Nacional da Polícia de
Segurança Pública (PSP), das entidades que procedam ao estudo e conceção,
instalação, manutenção ou assistência técnica de material e equipamento de segurança
ou de centrais de alarme

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Lei n.º 61/2013. de 23 de agosto
(Assembleia da República)
Estabelece o regime aplicável aos grafitos, afixações, picotagem e outras formas de
alteração, ainda que temporária, das caraterísticas originais de superfícies exteriores
de edifícios, pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei n.º 59/2013. D.R. de 23 de agosto
(Assembleia da República)
Estabelece um regime de prestação de informação sobre remunerações, suplementos e
outras componentes remuneratórias dos trabalhadores de entidades públicas, com
vista à sua análise, caracterização e determinação de medidas adequadas de política
remuneratória

4. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
AGRICULTURA/AGRO-PECUÁRIA
Portaria n.º 257/2013, de 13 de agosto
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Estabelece as regras complementares para o apoio comunitário à promoção de vinhos
em mercados de países terceiros, no âmbito do programa nacional de apoio ao sector
vitivinícola, para o período 2014-2018
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Despacho n.º 10601/2013, de 14 de agosto
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Autoridade de Gestão do PROMAR)
Determina a cessação da interrupção do período para apresentação de novas
candidaturas ao abrigo do Regime de Apoio aos Investimentos Produtivos na
Aquicultura na região abrangida pelo objetivo de convergência no continente

FLORESTAS
Deliberação n.º 1592/2013, de 19 de agosto
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.)
Áreas protegidas e classificadas sob gestão de cada serviço territorialmente
desconcentrado.

5. AMBIENTE
Deliberação n.º 1592/2013, de 19 de agosto
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.)
Áreas protegidas e classificadas sob gestão de cada serviço territorialmente
desconcentrado.

6. ASSUNTOS EUROPEUS
Resolução da Assembleia da República n.º 133/2013, de 12 de agosto
(Assembleia da República)
Resolve exprimir um juízo favorável sobre o conteúdo geral do Relatório sobre Portugal
na União Europeia 2012.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2013, de 14 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza o pagamento ao programa de assistência financeira à Grécia, em execução
das decisões do Eurogrupo no quadro da estabilização da área do euro.

FUNDO EUROPEU DE REGRESSO
Portaria n.º 268/2013, de 20 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da
Administração Interna)
Define o regime jurídico do financiamento público das ações elegíveis a desenvolver no
âmbito do Fundo Europeu de Regresso (Fundo), criado pela Decisão n.º 575/2007/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio (Decisão), incluindo a respetiva
Assistência Técnica, para o período de 1 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2013

FUNDO PARA AS FRONTEIRAS EXTERNAS
Portaria n.º 269/2013, de 20 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da
Administração Interna)
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Define o regime jurídico do financiamento público das ações elegíveis a desenvolver no
âmbito do Fundo para as Fronteiras Externas (Fundo), criado pela Decisão n.º
574/2007/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho (Decisão), incluindo a respetiva
Assistência Técnica, para o período de 1 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2013

FUNDO EUROPEU PARA A INTEGRAÇÃO DE
NACIONAIS DE PAÍSES TERCEIROS
Portaria n.º 270/2013, de 20 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da
Administração Interna)
Define o regime jurídico do financiamento público das ações elegíveis a desenvolver no
âmbito do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (Fundo),
criado pela Decisão n.º 2007/435/CE, do Conselho, de 25 de junho (Decisão), incluindo
a respetiva Assistência Técnica, para o período de 1 de janeiro de 2007 a 31 de
dezembro de 2013

FUNDO EUROPEU PARA OS REFUGIADOS
Portaria n.º 271/2013, de 20 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da
Administração Interna)
Define o regime jurídico do financiamento público das ações elegíveis a desenvolver no
âmbito do Fundo Europeu para os Refugiados (Fundo), criado pela Decisão n.º
573/2007/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio (Decisão),
incluindo a respetiva Assistência Técnica, para o período de 1 de janeiro de 2007 a 31
de dezembro de 2013

7. DESPORTO
Lei n.º 56/2013, de 14 de agosto
(Assembleia da República)
Altera (primeira alteração) a Lei 103/97, de 13 de setembro, que estabelece o regime
fiscal específico das sociedades desportivas.
Portaria n.º 261/2013, de 14 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna)
Estabelece os termos e as condições de utilização de assistentes de recinto desportivo
em espetáculos desportivos realizados em recintos desportivos em que seja obrigatório
disporem sistemas de segurança, nos termos do respetivo regime legal.
Aviso n.º 10412/2013, de 20 de agosto
(Município de Figueira de Castelo Rodrigo)
Aprovação do Regulamento para a Concessão de Pesca Desportiva da Albufeira de
Santa Maria de Aguiar

8. EDUCAÇÃO
Despacho n.º 10479/2013, de 12 de agosto
(Ministérios da Administração Interna e da Educação e Ciência)
Determina a cedência dos estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior
para a campanha eleitoral das autarquias locais.
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Declaração de Retificação n.º 37/2013, de 21 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica a Portaria n.º 230-A/2013, de 19 de julho, do Ministério da Educação e Ciência,
que procede à terceira alteração à Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho, que
estabelece as regras de designação de docentes para a função de professor
bibliotecário e para a função de coordenador interconcelhio para as bibliotecas
escolares, publicada no Diário da República, n.º 138, 1.ª série, suplemento, de 19 de
julho de 2013
Portaria n.º 276/2013, de 23 de agosto
(Ministério da Educação e Ciência)
Cria uma experiência-piloto de oferta formativa de cursos vocacionais de nível
secundário a partir do ano letivo de 2013-2014 e regulamenta as normas de
organização, funcionamento, avaliação e certificação desta oferta específica

9. EMPREGO
Despacho n.º 10703/2013, de 19 de agosto
(Ministério da Administração Interna)
Regula o exercício de atividade de Segurança Privada, determinando os valores da
caução a prestar a favor do Estado.
Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto
(Assembleia da República)
Aprova os requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a
certificação energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas.
Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto
(Ministério da Administração Interna)
Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o
modelo de cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos
técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes

10.

ENERGIA

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto
(Ministério da Economia e do Emprego)
Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de
Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva n.º 2010/31/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao
desempenho energético dos edifícios

11.

FINANÇAS
CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS

Portaria n.º 255/2013 de 12 de agosto
(Ministério das Finanças)
Aprova os novos modelos de impressos relativos aos anexos que fazem parte
integrante do modelo da declaração periódica de IVA, bem como as respetivas
instruções de preenchimento.
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Portaria n.º 256/2013, de 13 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Fixa o valor das taxas relativas do procedimento de emissão de alvará de licença de
funcionamento de recintos com diversões aquáticas do Instituto Português do Desporto
e Juventude, I.P.
Lei n.º 56/2013, de 14 de agosto
(Assembleia da República)
Altera (primeira alteração) a Lei 103/97, de 13 de setembro, que estabelece o regime
fiscal específico das sociedades desportivas.
Aviso n.º 10478/2013, de 23 de agosto
(Ministério das Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças)
Taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que sejam titulares
empresas comerciais, singulares ou coletivas, em vigor no 2.º semestre de 2013

QUESTÕES ORÇAMENTAIS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2013, de 23 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição de serviços de operação e
manutenção dos meios aéreos próprios pesados do Estado e da despesa com a
aquisição de serviços de disponibilização dos meios aéreos próprios necessários à
prossecução das missões públicas de combate aos incêndios florestais atribuídas ao
Ministério da Administração Interna

12.

GOVERNO

Decreto-Lei n.º 119/2013, de 21 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, que aprova a
Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2013, de 23 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição de serviços de operação e
manutenção dos meios aéreos próprios pesados do Estado e da despesa com a
aquisição de serviços de disponibilização dos meios aéreos próprios necessários à
prossecução das missões públicas de combate aos incêndios florestais atribuídas ao
Ministério da Administração Interna

13.

JUSTIÇA

Declaração de Retificação n.º 36/2013, de 12 de agosto
(Assembleia da República)
Declaração de retificação à Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, que aprova o Código de
Processo Civil, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 26 de junho de
2013
Declaração n.º 177/2013, de 12 de agosto
(Supremo Tribunal de Justiça)
Torna pública a eleição do juiz conselheiro Dr. António Silva Henriques Gaspar como
presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
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Despacho n.º 10529/2013, de 13 de agosto
(Ministério da Administração Interna - Gabinete do Ministro)
Reúne todas as normas em vigor, aplicáveis aos processos de acompanhamento e aos
processos de natureza disciplinar, que correm seus termos pela Inspeção-Geral da
Administração Interna.
Portaria n.º 275/2013, de 21 de agosto
(Ministérios da Justiça e da Economia)
Primeira alteração à Portaria n.º 953/2003, de 9 de setembro, que aprova os modelos
oficiais de carta registada e de aviso de receção para citação pessoal, a efetuar por via
postal, bem como os modelos a adotar nas notificações via postal
Lei n.º 60/2013. de 23 de agosto
(Assembleia da República)
Procede à 30.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23
de setembro, à quarta alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, e à primeira
alteração às Leis n.º 101/2001, de 25 de agosto, e 45/2011, de 24 de junho,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de
seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão Quadro
2002/629/JAI, do Conselho

14.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2013/A. de 13 de agosto
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Define o regime jurídico aplicável às novas substâncias psicoativas
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2013/A, de 22 de agosto
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Segunda alteração ao Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário, aprovado
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2005/A, de 4 de Novembro
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A, de 23 de agosto
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário

MADEIRA
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
19/2013/M, de 12 de agosto
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova a alteração do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira para o ano de
2013.
Decreto Legislativo Regional n.º 29/2013/M, de 22 de agosto
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o regime legal da carreira especial dos trabalhadores afetos ao Corpo de Polícia
Florestal da Região Autónoma da Madeira
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
20/2013/M. de 22 de agosto
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Designa os representantes dos utentes no Conselho Regional dos Assuntos Sociais

15.

SAÚDE

Portaria n.º 258/2013, de 13 de agosto
(Ministério da Saúde)
Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e
organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde
a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos
Despacho n.º 10537/2013, de 13 de agosto
(Ministério da Saúde)
Cria, a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), uma
equipa de projeto responsável pelo planeamento do projeto de implementação em
Portugal do sistema de codificação clínica ICD-10-CM/PCS
Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto
(Ministérios das Finanças, da Administração Interna e da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do Território)
Aprova as normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta e
Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses
Decreto-Lei n.º 121/2013, de 22 de agosto
(Ministério da Saúde)
Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção de feridas provocadas por
dispositivos médicos corto-perfurantes que constituam equipamentos de trabalho nos
setores hospitalar e da prestação de cuidados de saúde, transpondo a Diretiva n.º
2010/32/UE do Conselho, de 10 de maio de 2010

16.

SEGURANÇA SOCIAL

Declaração n.º 176/2013, de 12 de agosto
(Ministério da Solidariedade e da Segurança Social - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P.)
Torna públicos os mapas x a xiv, modificados em virtude das alterações orçamentais
efetuadas durante o 2.º trimestre, respeitantes ao Orçamento da Segurança Social de
2013.

17.

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
TRANSPORTE AÉREO

Decreto-Lei n.º 117/2013, de 13 de agosto
(Ministério da Economia e do Emprego)
Aprova o regime jurídico de atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos
beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos entre Bragança-Lisboa, Lisboa-Bragança,
Vila Real-Lisboa e Lisboa-Vila Real
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Aviso (extrato) n.º 10353/2013, de 19 de agosto
(Ministério da Economia e do Emprego - Autoridade Metropolitana de
Transportes de Lisboa)
Alteração do percurso da carreira de serviço público de passageiros.
Aviso (extrato) n.º 10354/2013, de 19 de agosto
(Ministério da Economia e do Emprego - Autoridade Metropolitana de
Transportes de Lisboa)
Cancelamento de alvará de carreira rodoviária de serviço público de passageiros.

18.

TURISMO E LAZER

Portaria n.º 256/2013, de 13 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Fixa o valor das taxas relativas do procedimento de emissão de alvará de licença de
funcionamento de recintos com diversões aquáticas do Instituto Português do Desporto
e Juventude, I.P.
Portaria n.º 261/2013, de 14 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna)
Estabelece os termos e as condições de utilização de assistentes de recinto desportivo
em espetáculos desportivos realizados em recintos desportivos em que seja obrigatório
disporem sistemas de segurança, nos termos do respetivo regime legal.
Aviso n.º 10412/2013, de 20 de agosto
(Município de Figueira de Castelo Rodrigo)
Aprovação do Regulamento para a Concessão de Pesca Desportiva da Albufeira de
Santa Maria de Aguiar
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