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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 46/2020, de 19 de janeiro
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 228/2013, de 15 de julho, que cria e
distribui os núcleos das unidades orgânicas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF).

AGRICULTURA
Decreto-Lei n.º 3/2020, de 11 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as normas de comercialização do arroz e da trinca de arroz destinados ao
consumidor final.

Portaria n.º 47/2020, de 21 de fevereiro
AGRICULTURA
Altera (sexta alteração) a Portaria n.º 201/2015, de 10 de julho, alterada
pelas Portarias n.ºs 249/2016, de 15 de setembro, 189/2017, de 7 de
junho, 46/2018, de 12 de fevereiro, 202/2018, de 11 de julho, e 303/2018, de 26 de
novembro, que estabelece o regime de aplicação da operação n.º 3.4.2, «Melhoria
da eficiência dos regadios existentes», inserido na ação n.º 3.4, «Infraestruturas
coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na área
n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente.

AMBIENTE
Portaria n.º 41/2020, de 13 de fevereiro
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Fixa a tarifa aplicável, no regime de remuneração garantida, aos centros
eletroprodutores que utilizam resíduos urbanos como fonte de produção de
eletricidade.
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Despacho n.º 2344/2020, de 19 de fevereiro
Finanças e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes do Ministro de Estado
e das Finanças e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática
Estabelece o valor de base da componente «S» da taxa de recursos hídricos para os
sistemas de água de abastecimento público.

ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 43/2020, de 14 de fevereiro
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, que regula
aspetos da tramitação procedimental do reconhecimento de graus académicos e
diplomas atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, e procede à sua
republicação.

ENTIDADES REGULADORAS
Diretiva n.º 2-A/2020, de 14 de fevereiro
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova a Diretiva relativa ao regime de gestão de riscos e garantias no Sistema
Elétrico Nacional (SEN).

Diretiva n.º 3/2020, de 17 de fevereiro
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova as tarifas e preços para a energia elétrica e outros serviços em 2020.

Regulamento n.º 141/2020, de 20 de fevereiro
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o Regulamento Relativo ao Regime de Cumprimento do Dever de Informação
do Comercializador de Combustíveis Derivados do Petróleo e de GPL ao
Consumidor.
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FINANÇAS
Portaria n.º 42/2020, de 14 de fevereiro
FINANÇAS
Fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2) previsto no artigo
92.º-A do CIEC e o valor do adicionamento resultante da aplicação dessa taxa aos
fatores de adicionamento relativos a cada produto.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.º 5/2020, de 14 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aplica ao pessoal dos corpos especiais do Sistema de Informações da República
Portuguesa o regime de aposentação aplicável às forças e serviços de segurança
previstas na Lei de Segurança Interna.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2020/A, de 11 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 5/2001/A, de 21
de março, que cria o Fundo Regional da Ciência e Tecnologia.
Despacho n.º 2083/2020, de 13 de fevereiro
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e
pensões auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para
vigorarem durante o ano de 2020.
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Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2020/A, de 14 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova as disposições necessárias à execução do Orçamento da Região Autónoma
dos Açores para 2020.

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2020/A, de 17 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova o Regulamento do Licenciamento das Atividades Espaciais na Região
Autónoma dos Açores.

Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/A, de 19 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova o regime jurídico da carreira de técnico de operações aeroportuárias da
Aerogare Civil das Lajes e das regras de transição dos trabalhadores da carreira de
assistente de operações aeroportuárias.

SAÚDE
Despacho n.º 2102/2020, de 13 de fevereiro
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração
Interna e da Ministra da Saúde
Cria o Gabinete de Segurança para a Prevenção e o Combate à Violência contra os
Profissionais de Saúde, abreviadamente designado Gabinete de Segurança, que
funciona junto do Ministério da Saúde.

Portaria n.º 45/2020, de 18 de fevereiro
SAÚDE
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde.

TRIBUNAIS
Acórdão (extrato) n.º 776/2019, de 10 de fevereiro
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Tribunal Constitucional
Decide não julgar inconstitucional a norma do artigo 84.º, n.º 5, do Regime Jurídico
da Concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, a qual determina que
a impugnação judicial de decisões da Autoridade da Concorrência que apliquem
coima têm, em regra, efeito meramente devolutivo, apenas lhe podendo ser atribuído
efeito suspensivo quando a execução da decisão cause ao visado prejuízo
considerável e este preste caução, em sua substituição; revoga o Acórdão n.º
445/18.

Acórdão (extrato) n.º 773/2019, de 11 de fevereiro
Tribunal Constitucional
Decide não julgar inconstitucionais as normas constantes dos n.ºs 3 e 4 do artigo
12.º do regime constante do anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro (na
redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de fevereiro), quando
interpretadas no sentido de que, em caso de frustração da notificação do requerido
(para, em 15 dias, pagar quantia não superior a EUR 15 000 ou deduzir oposição),
através de carta registada com aviso de receção enviada para a morada indicada
pelo requerente da injunção, por não reclamação da mesma, o subsequente envio de
carta, por via postal simples, para essa morada, em conformidade com o previsto no
n.º 4 do artigo 12.º, faz presumir a notificação do requerido, nos casos em que a
morada para onde se remeteram ambas as cartas de notificação coincide com o
local obtido junto das bases de dados de todos os serviços enumerados no n.º 3 do
artigo 12.º; revoga o Acórdão n.º 161/19.

Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2020, de 17 de fevereiro
TRIBUNAL DE CONTAS
Fixa a jurisprudência no sentido de que: "Nos recursos ordinários apenas interpostos
pelo condenado em processo de efetivação de responsabilidade financeira, o poder
cognitivo do Tribunal ad quem só deve abranger questões novas promovidas pelo
Ministério Público na pronúncia formulada no quadro do artigo 99.º, n.º 1, da LOPTC
se as mesmas forem suscitadas com suporte no artigo 636.º, n.ºs 1 e 2, do CPC ou
incidirem sobre matéria de conhecimento oficioso pelo Tribunal atentas as
disposições conjugadas dos artigos 608.º, n.º 2, e 663.º, n.º 2, do CPC (normas
processuais civis aplicáveis ao abrigo do artigo 80.º da LOPTC)".
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

