NEWSLETTER N.º 19/2019
Período abrangido: 9 a 20 de setembro de 2019

Newsletter Digesto n.º 19/2019

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Portaria n.º 299/2019, de 11 de setembro
Altera (primeira alteração) à Portaria n.º 39/2018, de 31 de janeiro, que define o
número máximo de consultores e a dotação máxima de chefes de equipa
multidisciplinar do Centro de Competências Jurídicas do Estado.

Decreto-Lei n.º 141/2019, de 19 de setembro
Estabelece o regime de carreiras especiais das inspeções setoriais.

AGRICULTURA
Portaria n.º 298/2019, de 9 de setembro
Estabelece as regras nacionais complementares de reconhecimento de
organizações de produtores e respetivas associações previstas no capítulo III do
título II da parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de dezembro, na redação dada pelo Regulamento (UE)
2017/2393, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, e de
organizações de comercialização de produtos da floresta.

Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro
Altera (primeira alteração) à Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, que
estabelece as regras nacionais complementares relativas aos fundos operacionais,
aos programas operacionais e à assistência financeira previstos na Secção 3 do
Capítulo II da Parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de dezembro, no Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da
Comissão, de 13 de março, e no Regulamento de Execução (UE) 2017/892, da
Comissão, de 13 de março, nas redações atuais, em aplicação da estratégia
nacional de sustentabilidade para os programas operacionais no setor das frutas e
produtos hortícolas.

Portaria n.º 309/2019,16 de setembro
Altera (quarta alteração) à Portaria n.º 313-A/2016, de 12 de dezembro, alterada
pelas Portarias n.ºs 252/2017, de 7 de agosto, 46/2018, de 12 de fevereiro,
e 303/2018, de 26 de novembro.
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Portaria n.º 318/2019, de 18 de setembro
Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao pagamento por práticas
agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), previsto no
regulamento aprovado em anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro.

Portaria n.º 325/2019, de 20 de setembro
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 26/2017, de 13 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 130/2018, de 9 de maio.

AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de setembro
Altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, transpondo
para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/996, da Comissão, de 19 de maio
de 2015, que estabelece métodos comuns de avaliação do ruído de acordo com a
Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho; procede à republicação
do referido Decreto-Lei n.º 146/2006.

Portaria n.º 297/2019, de 9 de setembro
Altera (quarta alteração) à Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro, que define
a metodologia de determinação da classe de desempenho energético para a
tipologia de pré-certificados e certificados do SCE, bem como os requisitos de
comportamento técnico e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos e
edifícios sujeitos a grande intervenção.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 210/2019, de 20 de setembro
Aprova o Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República.

CULTURA
Despacho n.º 8038/2019, de 11 de setembro
Atribui Medalha de Mérito Cultural a Paula Rego.
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DESPORTO
Lei n.º 111/2019, de 10 de setembro
Altera (terceira alteração) à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei
antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras
estabelecidas no Código Mundial Antidopagem.

Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro
Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à
intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de
julho.

ECONOMIA
Decreto-Lei n.º 140/2019, de 18 de setembro
Regula as condições de acesso e de exploração de serviço público de transporte de
passageiros expresso.

Portaria n.º 320/2019, de 19 de setembro
Aprova, em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante, o Regulamento
do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem Não Automáticos.

Portaria n.º 321/2019, de 19 de setembro
Aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Medição.

Portaria n.º 322/2019, de 19 de setembro
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 224/2011, de 3 de junho, que aprova o
Regulamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 298-A/2019, de 9 de setembro
Altera (primeira alteração) o Regulamento do Seguro Escolar, aprovado pela Portaria
n.º 413/99, de 8 de junho.
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Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação
inclusiva.
Resolução da Assembleia da República n.º 200/2019, de 18 de setembro
Declara a atribuição de 1 % do Orçamento do Estado para a Cultura como objetivo
mínimo a atingir no sentido do cumprimento da responsabilidade do Estado para a
promoção da «democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de
todos os cidadãos à fruição e criação cultural».

FINANÇAS
Portaria n.º 310/2019, de 17 de setembro
Altera o Regulamento de Gestão do Fundo Português de Apoio ao Investimento em
Moçambique.

Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro
Altera diferentes regimes processuais no âmbito da jurisdição fiscal, procedendo às
seguintes alterações legislativas:
a) Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Código do IRS),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro:
b) Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro;
c) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro;
d) Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro,
bem como da respetiva Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada em anexo
àquela lei;
e) Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código do IEC), aprovado em anexo
ao Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho;
f) Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (Código do IMI), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro;
g) Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
(Código do IMT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro;
h) Código do Imposto Único de Circulação (Código do IUC), aprovado pela Lei n.º
22-A/2007, de 29 de junho;
i) Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de
5 de junho;
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j) Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
433/99, de 26 de outubro;
k) Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, que disciplina a cobrança e
reembolsos do IRS e do IRC;
l) Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, que estabelece medidas de controlo de
emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal;
m) Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 10/2011, de 20 de janeiro;
n) Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pela Lei n.º 452/99,
de 5 de novembro;
o) Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, que altera o regime jurídico da redução
do capital social de entidades comerciais, eliminando a intervenção judicial
obrigatória e promovendo a simplificação global do regime, cria a Informação
Empresarial Simplificada (IES).

HABITAÇÃO
Portaria n.º 302/2019, de 12 de setembro
Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, bem como
as situações em que é exigível a elaboração de projeto de reforço sísmico.

Portaria n.º 303/2019, de 12 de setembro
Fixa os custos-padrão, definidos por tecnologia, sistema, ou elemento construtivo
que permitem quantificar o custo das intervenções para operações de reabilitação.

Portaria n.º 304/2019, de 12 de setembro
Define os requisitos funcionais da habitação e da edificação em conjunto, aplicáveis
às operações de reabilitação em edifícios ou frações com licença de construção
emitida até 1 de janeiro de 1977, sempre que estes se destinem a ser total ou
predominantemente afetos ao uso habitacional.

Portaria n.º 305/2019, de 12 de setembro
Fixa as normas técnicas dos requisitos acústicos em edifícios habitacionais
existentes.
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INFRAESTRUTURAS
Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro
Aprova o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil.

JUSTIÇA
Lei n.º 112/2019, de 10 de setembro
Adapta a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de
12 de outubro de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a
instituição da Procuradoria Europeia.

Portaria n.º 300/2019, de 11 de setembro
Fixa a estrutura nuclear dos serviços centrais da Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais.

Lei n.º 114/2019, de 12 de setembro
Altera (décima segunda) alteração e republica o Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro.

Lei n.º 115/2019, de 12 de setembro
Altera o regime jurídico do mandado de detenção europeu.

Lei n.º 117/2019, de 13 de setembro
Altera (oitava alteração) o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013,
de 26 de junho, e aprova o regime do inventário notarial.
Altera (décima terceira alteração) o Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro, que
aprova o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias
emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.ª Instância.

Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13 de setembro
Aprova a nova estrutura organizacional da Polícia Judiciária.
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Decreto-Lei n.º 138/2019, de 13 de setembro
Estabelece o estatuto profissional do pessoal da Polícia Judiciária, bem como o
regime das carreiras especiais de investigação criminal e de apoio à investigação
criminal.

Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro
Modifica regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária,
procedendo às seguintes alterações legislativas:
Trigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, que
aprova o Código de Procedimento e de Processo Tributário,
Trigésima primeira alteração ao Código de Procedimento e de Processo Tributário,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, republicando no anexo II o
Código de Procedimento e de Processo Tributário com a redação introduzida pela
presente lei,
Décima quinta alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
Sexta alteração ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela
Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, republicando no anexo III o Código de Processo
nos Tribunais Administrativos com a redação introduzida pela presente lei,
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro, que define a
sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais,
concretizando o respetivo estatuto,
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 182/2007, de 9 de maio, que altera o DecretoLei n.º 325/2003, de 29 de dezembro,
Quarta alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro.

Portaria n.º 319/2019, de 19 de setembro
Identifica os procedimentos administrativos e as entidades públicas competentes
para a respetiva instrução que beneficiam de isenção de taxa na emissão de
certificados do registo criminal.

Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro
Altera a regulamentação aplicável ao sistema de informação cadastral simplificada.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Resolução da Assembleia da República n.º 195/2019, de 17 de setembro
Aprova a adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias
consideradas prioritárias para efeito de escrutínio, no âmbito do Programa de
Trabalho da Comissão Europeia para 2019.

Lei n.º 120/2019, de 19 de setembro
Estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades
competentes de Portugal e de outros Estados-Membros da União Europeia em
resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para
evitar a dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do
Conselho, de 10 de outubro de 2017.

Resolução da Assembleia da República n.º 209/2019, de 20 de setembro
Resolve exprimir um juízo favorável sobre o conteúdo geral do relatório do Governo
previsto no n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, sobre «Portugal
na União Europeia, 2018».

REGIÕES AUTÓNOMAS


MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2019/M, de 10 de setembro
Altera (primeira alteração) ao Decreto Legislativo Regional n.º 7/2015/M, de
20 de agosto, que adaptou à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º
81/2013, de 14 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º
31/2013, de 24 de julho, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 165/2014, de 5
de novembro, 85/2015, de 21 de maio, e 20/2019, de 30 de janeiro, que
aprovou o Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária (NREAP).
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Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2019/M, de 18 de setembro
Altera (primeira alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2016/M,
de 30 de setembro, que aprova a estrutura orgânica da Direção Regional de
Estradas.

SAÚDE
Lei n.º 108/2019, de 9 de setembro
Aprova a Carta para a Participação Pública em Saúde.

Lei n.º 109/2019, de 9 de setembro
Altera (segunda alteração) a Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a
Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das
atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, modificando o regime de
atribuição de cédulas profissionais.

Lei n.º 110/2019, de 9 de setembro
Estabelece os princípios, direitos e deveres aplicáveis em matéria de proteção na
preconceção, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no
nascimento e no puerpério, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 15/2014, de
21 de março.

Portaria n.º 296/2019, de 9 de setembro
Estabelece o regime excecional de comparticipação do Estado no preço das
fórmulas elementares que se destinem especificamente a crianças com alergia às
proteínas do leite de vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde.

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 301/2019, de 12 de setembro
Define o método de projeto para a melhoria da acessibilidade das pessoas com
mobilidade condicionada em edifícios habitacionais existentes.

Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16 de setembro
Estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos
direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo.
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Decreto-Lei n.º 143/2019, de 20 de setembro
Regula o modo de financiamento das pensões de invalidez e velhice do regime geral
de segurança social dos magistrados judiciais e do Ministério Público e respetivas
regras de cálculo.

Portaria n.º 324/2019, de 20 de setembro
Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de
Banca dos Casinos, a seguir designado por Fundo.

TRABALHO
Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro
Altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao Código de Processo Civil.

Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro
Regula a criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio transitório à
conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo,
através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro.

TRIBUNAIS
Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de setembro
Aprova o Estatuto da Entidade para a Transparência e procede à nona alteração
à Lei n.º 28/82, de 15 de novembro, que aprova a organização, funcionamento e
processo do Tribunal Constitucional.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

