NEWSLETTER N.º 11/2020
Período abrangido: 15 a 29 de maio de 2020

Newsletter Digesto n.º 11/2020

COVID-19
Despacho n.º 5545-B/2020, de 15 de maio
Finanças e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes do Secretário de
Estado do Tesouro e da Mobilidade
Estabelece as regras aplicáveis ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da
Oferta de Transporte Público (PROTransP).

Despacho n.º 5545-C/2020, de 15 de maio
Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração
Pública e da Saúde
Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos
espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 21/2020, de 16 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19, no âmbito das inspeções técnicas periódicas.

Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.

Portaria n.º 116/2020, de 16 de maio
Infraestruturas e Habitação
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que regulamenta
a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprova o regime jurídico do ensino da
condução, nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas
categorias de carta de condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração
de escolas de condução.

Despacho n.º 5546/2020, de 16 de maio
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das
Infraestruturas
Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação presencial de
certificação de profissionais.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de 19 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a
difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.

Despacho n.º 5612-A/2020, de 19 de maio
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Aviso n.º 23/2020, de 20 de maio
Negócios Estrangeiros
Comunica a entrada em vigor do Acordo entre a República Portuguesa e a República
de Angola sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, assinado em
Luanda, a 22 de fevereiro de 2008.

Despacho n.º 5638-A/2020, de 20 de maio
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde Gabinetes do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e das
Secretárias de Estado da Ação Social e Adjunta e da Saúde
Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de
bens necessários para o combate à COVID-19.

Despacho n.º 5638-B/2020, de 20 de maio
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e
Habitação - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
Prorroga a suspensão dos voos de e para Itália.
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Despacho n.º 5638-C/2020, de 20 de maio
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020.

Despacho n.º 5697/2020, de 22 de maio
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina as datas limite para a apresentação do pedido único (PU), bem como para
a comunicação de alterações ao pedido único no ano de 2020.

Despacho n.º 5698/2020, de 22 de maio
Mar - Gabinete do Ministro
Adota medidas extraordinárias no âmbito do Fundo Azul.

Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da
pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020.

Portaria n.º 125/2020, de 25 de março
Infraestruturas e Habitação
Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte
aéreo um limite máximo de passageiros.

Portaria n.º 125-A/2020, de 25 de maio
Agricultura
Prorroga o prazo estabelecido no n.º 5 do artigo 14.º da Portaria n.º 151/2016, de 25
de maio, que cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF).

Portaria n.º 126/2020, de 26 de maio
Finanças e Saúde
Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para quaisquer
estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de
cuidados de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de
saúde, no âmbito da resposta à epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.
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Portaria n.º 127/2020, de 26 de maio
Planeamento
Altera (sétima alteração) o Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o
Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março.

Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio
Presidência do Conselho de Ministros, Administração Interna,
Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Ministra de Estado e da
Presidência, do Ministro da Administração Interna e das Ministras da
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Implementa um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão
de autorização de residência.

Despacho n.º 5797/2020, de 27 de maio
Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros
Prorroga a vigência do Despacho n.º 4033/2020, de 2 de abril, que adapta as
medidas excecionais e temporárias, decretadas pelo estado de emergência, aos
serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Despacho n.º 5806/2020, de 27 de maio
Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça
Revoga o Despacho n.º 3587/2020, de 23 de março, que adopta medidas de caráter
excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período de tempo
necessário para garantir os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos
estabelecimentos prisionais, nos centros educativos e no sistema de vigilância
eletrónica.

Despacho n.º 5897-A/2020, de 28 de maio
Negócios Estrangeiros e Administração Interna - Gabinetes do Ministro
de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Administração
Interna
Adota medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras
terrestres por curtos períodos de tempo.
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Despacho n.º 5897-B/2020, de 28 de maio
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários
de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e da
Segurança Social
Define regras complementares aos Despachos n.os 3485-C/2020, de 17 de março, e
4395/2020, de 8 de abril, e necessárias adaptações decorrentes da situação de
calamidade, no âmbito da pandemia de COVID-19, declarada na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril.

Lei n.º 16/2020, de 29 de maio
Assembleia da República
Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, à
primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, que estabelece um regime
excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, e à décima segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19.

Lei n.º 17/2020, de 29 de maio
Assembleia da República
Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração à
Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que cria um regime excecional para as situações de
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento
urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.

Lei n.º 18/2020, de 29 de maio
Assembleia da República
Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de
saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que
estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
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Lei n.º 19/2020, de 29 de maio
Assembleia da República
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais e
temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e
artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados.

AMBIENTE
Portaria n.º 133/2020, de 28 de maio
Ambiente e Ação Climática
Altera (quarta alteração) a Portaria n.º 105/2018, de 18 de abril, na sua redação
atual, que estabelece o calendário venatório da caça à rola-comum.

ECONOMIA
Portaria n.º 122/2020, de 22 de maio
Planeamento
Altera (terceira alteração) o Regulamento que criou o Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de
10 de março.

Portaria n.º 128/2020, de 26 de maio
Planeamento
Altera (primeira alteração) o Regulamento do Sistema de Apoios ao Emprego e ao
Empreendedorismo - +CO3SO Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 52/2020,
de 28 de fevereiro.

ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento n.º 496/2020, de 26 de maio
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o aditamento ao Regulamento Tarifário do Setor Elétrico.
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Diretiva n.º 8/2020, de 28 de maio
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova as condições gerais do contrato de adesão à rede de mobilidade elétrica e a
metodologia de cálculo das garantias a prestar junto da Entidade Gestora da Rede
de Mobilidade Elétrica.

Diretiva n.º 9/2020, de 29 de maio
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova a alteração do Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema do
setor elétrico no âmbito da participação do operador da rede de transporte nas
plataformas transeuropeias TERRE e IGCC.

JUSTIÇA
Portaria n.º 121/2020, de 22 de maio
Justiça
Determina o dia 1 de setembro de 2020 para a entrada em funcionamento dos juízos
especializados dos tribunais administrativos e fiscais.

Portaria n.º 132/2020, de 28 de maio
Justiça
Determina a entrada em funcionamento do Juízo de Família e Menores de Marco de
Canaveses e a instalação do Juízo de Instrução Criminal de Penafiel.

Lei n.º 15/2020, de 29 de maio
Assembleia da República
Altera (vigésima quarta alteração) o 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-lhes novas substâncias, em transposição da
Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018.

MAR
Despacho n.º 5713-A/2020, de 22 de maio
Mar - Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Determina a reabertura da pesca da sardinha a partir das 00:00 horas do dia 1 de
junho e até às 24:00 horas do dia 31 de julho de 2020.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria n.º 131/2020, de 28 de maio
Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros, Finanças e
Educação
Aprova as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo Decreto-Lei
n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o primeiro semestre de 2020.

Aviso n.º 8377/2020, de 29 de maio
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral
Aprova as taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a
efetuar a partir de 1 de junho de 2020.

SAÚDE
Decreto-Lei n.º 23/2020, de 22 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área
da saúde.

TRIBUNAIS
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2020, de 18 de
maio
Supremo Tribunal de Justiça
Entende que “o conceito de 'organismo de utilidade pública', constante da parte final
da actual redacção da alínea d) do n.º 1 do artigo 386.º do Código Penal, não abarca
as instituições particulares de solidariedade social, cujo estatuto consta hoje do
Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro.”

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2020, de 18 de
maio
Supremo Tribunal de Justiça
Considera que “o n.º 8 do art.º 139.º do Código de Processo Civil, no qual se
estabelece a possibilidade excepcional da redução ou dispensa da multa pela prática
de acto processual fora do prazo, é aplicável em processo penal.”
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

