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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 39/2015
de 25 de maio

Sétima alteração à Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada
pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, determinando um novo modelo de designação do Governador do Banco de Portugal e dos
demais membros do conselho de administração.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à alteração do modelo de designação do Governador do Banco de Portugal e dos demais
membros do conselho de administração.
Artigo 2.º
Alteração à Lei Orgânica do Banco de Portugal

O artigo 27.º da Lei Orgânica do Banco de Portugal,
aprovada pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, alterada pelos
Decretos-Leis n.os 118/2001, de 17 de abril, 50/2004, de 10
de março, 39/2007, de 20 de fevereiro, 31-A/2012, de 10 de
fevereiro, e 142/2013, de 18 de outubro, que a republica,
e pela Lei n.º 23-A/2015, de 26 de março, passa a ter a
seguinte redação:
«Artigo 27.º
1 — O Governador e os demais membros do conselho de
administração são escolhidos de entre pessoas com comprovada idoneidade, capacidade e experiência de gestão, bem
comodomíniodeconhecimentonasáreasbancáriaemonetária.
2 — A designação do Governador é feita por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro
das Finanças e após audição por parte da comissão competente da Assembleia da República, que deve elaborar
o respetivo relatório descritivo.
3 — Os restantes membros do conselho de administração
são designados por resolução do Conselho de Ministros, sob
proposta do Governador do Banco de Portugal e após audição por parte da comissão competente da Assembleia da República, que deve elaborar o respetivo relatório descritivo.
4 — O provimento dos membros do conselho de
administração deve procurar, tendencialmente, a representação mínima de 33 % de cada género.
5 — (Anterior n.º 2.)»
Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 24 de abril de 2015.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.
Promulgada em 19 de maio de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 19 de maio de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Declaração de Retificação n.º 22/2015
Para os devidos efeitos, observado o disposto no n.º 2
do artigo 115.º do Regimento da Assembleia da República, declara-se que a Lei n.º 30/2015, de 22 de abril,
«Trigésima quinta alteração ao Código Penal, sexta alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, primeira alteração
à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração à Lei
n.º 50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração à Lei
n.º 19/2008, de 21 de abril, no sentido de dar cumprimento
às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do Conselho da Europa
contra a Corrupção, pelas Nações Unidas e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico»,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 78, de
22 de abril de 2015, saiu com a seguinte incorreção, que
assim se retifica:
No título, onde se lê:
«Trigésima quinta alteração ao Código Penal, sexta
alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, primeira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração
à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração
à Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, no sentido de dar
cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal
em matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do
Conselho da Europa contra a Corrupção, pelas Nações
Unidas e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico»
deve ler-se:
«Trigésima sexta alteração ao Código Penal, sexta
alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, primeira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração
à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração
à Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, no sentido de dar
cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal
em matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do
Conselho da Europa contra a Corrupção, pelas Nações
Unidas e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico»
Assembleia da República, 20 de maio de 2015. —
O Secretário-Geral, Albino de Azevedo Soares.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Portaria n.º 145/2015
de 25 de maio

Através dos anexos I e II à Portaria n.º 1204-A/2008,
de 17 de outubro, alterados e republicados pela Portaria n.º 1189-A/2010, de 17 de novembro, foram fixados
os regulamentos das modalidades de apoio direto e indireto às artes, instrumentos essenciais à execução das
políticas de apoio às artes estabelecidas no Decreto-Lei
n.º 225/2006, de 13 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 196/2008, de 6 de outubro.
A experiência resultante da sua aplicação tem vindo a
demonstrar que algumas normas respeitantes à execução
de contratos não permitem a adequada convergência entre
o início da produção de efeitos dos contratos de financiamento dos projetos e programas que são objeto de apoio e
a calendarização ou programação das respetivas atividades
artísticas previstas nas candidaturas.

