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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 42/2018
de 12 de julho

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:
É exonerado, sob proposta do Governo, formulada após
iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o Brigadeiro-General Mário Alberto Vilhena
da Salvação Barreto do cargo de Comandante do Joint
Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC), em Lisboa, com efeitos à data de tomada de posse do novo titular
do cargo.
Assinado em 10 de julho de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
111500155
Decreto do Presidente da República n.º 43/2018
de 12 de julho

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após
iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o Brigadeiro-General António Carlos da Costa
Nascimento para o cargo de Comandante do Joint Analysis
and Lessons Learned Centre (JALLC), em Lisboa, com
efeitos à data de tomada de posse.
Assinado em 10 de julho de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
111500211
Decreto do Presidente da República n.º 44/2018
de 12 de julho

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,
de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:
É exonerado, sob proposta do Governo, formulada após
iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o Contra-Almirante Vladimiro José das Neves
Coelho do cargo de Representante Militar Nacional no
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE),
em Mons, Bélgica, com efeitos à data de tomada de posse
do novo titular do cargo.
Assinado em 10 de julho de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
111500236
Decreto do Presidente da República n.º 45/2018
de 12 de julho

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009,

de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após
iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o Brigadeiro-General Mário Alberto Vilhena da
Salvação Barreto para o cargo de Representante Militar
Nacional no Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE), em Mons, Bélgica, com efeitos à data de tomada
de posse.
Assinado em 10 de julho de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
111500252

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 183/2018
Recomenda ao Governo que crie um contrato de transparência
com os futuros pensionistas que os informe sobre a expectativa
dos valores a receber ao atingirem a idade legal de reforma

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — Esclareça todos os contribuintes, de forma clara
e acessível, sobre o funcionamento do atual sistema de
pensões (sistema de repartição), bem como da existência
de condições de acesso ao sistema de capitalização público,
explicando que, sem prejuízo de opções privadas ou mutualistas, existe também este sistema público voluntário.
2 — Inclua na informação disponibilizada pelos simuladores de reformas e de valorização do complemento
de reforma constituído ao abrigo do regime público de
capitalização, caso exista, a expectativa anual dos valores
que o beneficiário irá auferir quando atingir a idade legal
de reforma.
3 — O Instituto da Segurança Social, I. P., envie também, anualmente, a informação referida no n.º 2 aos beneficiários até à idade legal de reforma.
Aprovada em 26 de abril de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
111490185
Resolução da Assembleia da República n.º 184/2018
Recomenda ao Governo que as pessoas que se qualificam para
acesso ao diagnóstico genético pré-implantação, designadamente as portadoras da doença de Huntington, possam efetuar
três tentativas de gravidez no âmbito do Serviço Nacional de
Saúde.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — As pessoas que se qualificam para acesso ao diagnóstico genético pré-implantação (DGPI), designadamente
as portadoras da doença de Huntington, possam efetuar
três tentativas de gravidez no âmbito do Serviço Nacional
de Saúde (SNS).

