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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017
Segunda alteração ao Regimento da Assembleia da República
n.º 1/2007, de 20 de agosto

A Assembleia da República, nos termos da alínea a) do
artigo 175.º da Constituição, aprova o seguinte:
Artigo Único
Alteração ao Regimento da Assembleia
da República n.º 1/2007, de 20 de agosto

O artigo 140.º do Regimento da Assembleia da República n.º 1/2007, de 20 de agosto, alterado pelo Regimento
da Assembleia da República n.º 1/2010, de 14 de outubro,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 140.º
[...]

1— .....................................
2 — A comissão parlamentar competente deve promover a consulta das federações e confederações representativas do setor sempre que se trate de projetos ou
propostas de lei em matéria de deficiência.
3 — (Anterior n.º 2.)»
Aprovado em 24 de março de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Resolução da Assembleia da República n.º 66/2017
Deslocação do Presidente da República ao Brasil

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à deslocação de Sua Excelência
o Presidente da República ao Brasil, entre os dias 10 e 13
do próximo mês de junho, para participar, juntamente com
as Comunidades Portuguesas do Rio de Janeiro e de São
Paulo, nas Comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas.
Aprovada em 13 de abril de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 37/2017
Por ordem superior se torna público que, em 25 de junho
de 2015, a República das Seicheles depositou, junto do
Secretariado-Geral da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, na qualidade de depositário,
o seu instrumento de ratificação da Convenção relativa à
Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1988, conforme
revista pelo Protocolo de Revisão à Convenção adotado
em Paris, em 27 de maio de 2010.

Em cumprimento do seu artigo 28.º, a Convenção entrou
em vigor para a República das Seicheles em 1 de outubro
de 2015.
Portugal é Parte da Convenção conforme revista pelo
Protocolo de Revisão, aprovada, para ratificação, pela
Resolução da Assembleia da República n.º 80/2014 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 178/2014,
ambos publicados no Diário da República, 1.ª série,
n.º 178, de 16 de setembro de 2014, tendo depositado o
respetivo instrumento de ratificação em 17 de novembro
de 2014, conforme Aviso n.º 4/2015, publicado no Diário
da República, 1.ª série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2015.
Direção-Geral de Política Externa, 3 de abril de
2017. — O Subdiretor-Geral, Luís Cabaço.
Aviso n.º 38/2017
Por ordem superior se torna público que, em 21 de janeiro de 2015, a República da Indonésia depositou, junto
do Secretariado-Geral da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, na qualidade de depositário,
o seu instrumento de ratificação da Convenção relativa à
Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1988, conforme
revista pelo Protocolo de Revisão à Convenção adotado
em Paris, em 27 de maio de 2010.
Em cumprimento do seu artigo 28.º, a Convenção entrou
em vigor para a República da Indonésia em 1 de maio de
2015.
Portugal é Parte da Convenção conforme revista pelo
Protocolo de Revisão, aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 80/2014 e ratificada
pelo Decreto do Presidente da República n.º 178/2014, ambos publicados no Diário da República, 1.ª série, n.º 178,
de 16 de setembro de 2014, tendo depositado o respetivo
instrumento de ratificação em 17 de novembro de 2014,
conforme Aviso n.º 4/2015 publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2015.
Direção-Geral de Política Externa, 3 de abril de 2017. —
O Subdiretor-Geral, Luís Cabaço.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Assembleia Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 11/2017/M
TDT: Integração da RTP-Madeira e RTP-Açores nas restantes
grelhas nacionais

No passado dia 1 de dezembro de 2016 verificou-se a
incorporação de mais dois canais na grelha nacional da
Televisão Digital Terrestre (TDT). Aos já existentes RTP1,
RTP2, SIC, TVI e ARTV foram adicionados os canais
RTP3 e RTP-Memória.
Essa opção deixou de fora a RTP-Madeira e a RTP-Açores.
Dada a relevância destes dois canais de televisão, com
características regionais, e a importância da coesão social
e territorial, é imprescindível incluir a RTP-Madeira e a
RTP-Açores no alargamento da oferta de serviços de programas na Televisão Digital Terrestre (TDT).

