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delo a que se refere o número anterior é progressivamente
alargado aos seguintes âmbitos:

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

a) Avaliação prévia da variação de encargos gerados no
âmbito da atividade da Administração Pública;
b) Avaliação prévia dos benefícios gerados por cada
projeto legislativo;
c) Ponderação custos-benefícios;

Aviso n.º 68/2018

3 — Estabelecer que, por indicação do Secretário de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, pode
ser conduzida uma avaliação ex post quanto à aplicação
de determinada lei ou de determinado decreto-lei, a fim
de apoiar a monitorização dos seus efeitos com base no
apuramento dos encargos efetivos gerados.
4 — Determinar que a avaliação prevista no número
anterior possa ser utilizada para efeitos de monitorização de
outros programas governativos, nomeadamente no âmbito
do Programa SIMPLEX +.
5 — Determinar que, no âmbito da consulta pública
ou das consultas diretas realizadas quanto a projetos legislativos, deve promover-se a participação das partes
interessadas, envolvendo-as no processo de estimação de
encargos e benefícios, com vista a recolher a informação
necessária à avaliação de impacto legislativo.
6 — Estabelecer que, por solicitação dos gabinetes ministeriais competentes em função da matéria, a Unidade
Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo (UTAIL)
pode prestar apoio, ao nível técnico, na análise dos estudos
de avaliação de impacto regulatório desenvolvidos pela Comissão Europeia relativamente às propostas de diretivas e
regulamentos europeus, de modo a permitir que a avaliação
de impacto legislativo seja, em articulação com o sistema
de alerta de diretivas, criado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 68/2016, de 26 de outubro, um instrumento
de apoio à negociação nas instâncias europeias e ao posterior desenvolvimento do projeto legislativo nacional.
7 — Determinar que a implementação do programa
«Custa Quanto?» e a coordenação geral da avaliação de
impacto legislativo cabem à UTAIL, no âmbito do Centro
de Competências Jurídicas do Estado (JurisAPP).
8 — Estabelecer que a UTAIL assegura a avaliação prévia de impacto legislativo em articulação com os gabinetes
ministeriais proponentes e com os respetivos serviços e organismos, consoante sejam indicados por aqueles, devendo
para o efeito ser constituída uma rede de pontos focais com
um interlocutor indicado previamente por cada gabinete e
um ou mais interlocutores dos serviços tutelados.
9 — Definir que, para os efeitos previstos no número anterior, a UTAIL promove sessões de formação técnica destinadas aos membros da rede de pontos focais, bem como
a outras entidades consideradas relevantes para a implementação do modelo de avaliação de impacto legislativo.
10 — Estabelecer que a UTAIL assegura a representação
portuguesa nos diferentes fóruns e grupos de trabalho internacionais, designadamente ao nível da União Europeia e
da OCDE, em matérias de avaliação de impacto legislativo,
sem prejuízo da necessária articulação com o Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
11 — Determinar que a presente resolução produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 30 de maio
de 2018. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos
da Costa.
111404421

Por ordem superior se torna público que, em 19 de
setembro de 2014 e em 26 de abril de 2018, foram emitidas notas, respetivamente, pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros da República Portuguesa e pela Embaixada
dos Estados Unidos Mexicanos em Lisboa, em que se comunica terem sido cumpridas as respetivas formalidades
constitucionais internas de aprovação do Acordo sobre
Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos Mexicanos, assinado na Cidade do México,
em 16 de outubro de 2013.
O referido Acordo foi aprovado pelo Decreto n.º 24/2014,
de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 154, de 12 agosto de 2014.
Nos termos do respetivo artigo 25.º, este Acordo entrou
em vigor em 26 de maio de 2018.
Direção-Geral de Política Externa, 1 de junho de
2018. — O Subdiretor-Geral, João Pedro Lourenço Antunes.
111396817

FINANÇAS
Portaria n.º 166/2018
de 8 de junho

A Portaria n.º 221/2017, de 21 de julho, aprovou os novos modelos da declaração periódica de IVA e do anexo R,
a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do Código
do IVA, bem como as respetivas instruções de preenchimento. Aprovou ainda os novos modelos de anexos de
regularizações do campo 40 e do campo 41, que fazem
parte integrante da declaração periódica de IVA, bem como
as respetivas instruções de preenchimento.
Mostrando-se necessária a adequação das instruções de
preenchimento do anexo de regularizações do campo 40 à
finalidade de controlo dos prazos de efetivação das regularizações, destina-se a presente portaria a alterar a natureza do documento cuja data de emissão (ano/mês) deve
ser inscrita no quadro 1-A do anexo regularizações do
campo 40, quando as mesmas sejam efetuadas ao abrigo
do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Código do IVA.
Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

1 — São alteradas as instruções de preenchimento do
anexo regularizações do campo 40 que fazem parte integrante da declaração periódica de IVA, passando a exigir-se no preenchimento do Subquadro 1-A do Quadro 1 a
indicação da data de emissão (ano/mês) do documento
retificativo da fatura, quando o sujeito passivo tenha inscrito regularizações a seu favor no campo 40 da declaração
periódica por aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 78.º
do Código do IVA.
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Artigo 2.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António
Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes, em 30 de
maio de 2018.

111395537

