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1. ACTIVIDADE PARLAMENTAR
Lei Orgânica n.º 2/2012, de 14 de junho
(Assembleia da República)
Sexta alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores

2. ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SEGURANÇA PÚBLICA
Portaria n.º 184/2012, de 12 de junho
(Ministério da Administração Interna)
Quarta alteração à Portaria n.º 934/2006, de 8 de setembro, que aprova o Regulamento
de Taxas e que prevê o valor a cobrar pela Polícia de Segurança Pública pelos atos
previstos na lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro (regime jurídico das armas e suas
munições), e sua legislação regulamentar.

3. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
SEGURANÇA ALIMENTAR
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de junho
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Cria, no âmbito do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, o Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais, bem como a taxa de
segurança alimentar mais

4. COMÉRCIO
Portaria n.º 180/2012, de 06 de junho
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Proíbe a captura, detenção, transporte e comercialização de enguia (Anguilla anguilla)
durante os meses de outubro, novembro e dezembro
Portaria n.º 190/2012, de 15 de junho
(Ministério da Economia e do Emprego)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades inspetoras das redes, ramais de distribuição e instalações de gás e revoga a
Portaria n.º 138/2011, de 5 de abril

5. CULTURA
Decreto-Lei n.º 118/2012, de 15 de junho
(Ministério dos Negócios Estrangeiros)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, que
aprova o regime jurídico aplicável ao pessoal especializado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 165-B/2009, de 28 de julho, que
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aprova o regime jurídico aplicável ao pessoal dos centros culturais do Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua, I. P.

6. ENERGIA
Portaria n.º 190/2012, de 15 de junho
(Ministério da Economia e do Emprego)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades inspetoras das redes, ramais de distribuição e instalações de gás e revoga a
Portaria n.º 138/2011, de 5 de abril

7. GOVERNO
Despacho n.º 8181/2012, de 15 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros)
Declara a extinção da Fundação ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa)

8. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto-Lei n.º 118/2012, de 15 de junho
(Ministério dos Negócios Estrangeiros)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, que
aprova o regime jurídico aplicável ao pessoal especializado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 165-B/2009, de 28 de julho, que
aprova o regime jurídico aplicável ao pessoal dos centros culturais do Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua, I. P.

9. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PARECERES
Parecer n.º 11/2011, de 05 de junho
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
Competências da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no âmbito da
criminalidade informática - Lei n.º 109/09, de 15 de setembro

10. REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º
15/2012/A, de 06 de junho
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Resolve atribuir várias insígnias honoríficas açorianas
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º
16/2012/A, de 06 de junho
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Aprova a Conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2010
Lei Orgânica n.º 2/2012, de 14 de junho
(Assembleia da República)
Sexta alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores
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MADEIRA
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
22/2012/M, de 12 de junho
(Região Autónoma da Madeira)
Delibera contra a extinção de freguesias
Decreto Legislativo Regional n.º 10/2012/M, de 14 de junho
(Região Autónoma da Madeira)
Procede à revogação de vários diplomas que instituíram o subsídio de fixação para os
profissionais de enfermagem colocados nas zonas rurais, incentivos à fixação dos
médicos das carreiras de saúde pública e de clínica geral e incentivos à fixação na
Região Autónoma da Madeira de médicos no Serviço Regional de Saúde

11. SAÚDE
Despacho n.º 7702-B/2012, de 04 de junho
(Ministério da Saúde)
Identifica como carenciadas as especialidades de medicina geral e familiar e de saúde
pública, para a contratação de médicos internos
Despacho n.º 7702-D/2012, de 04 de junho
(Ministério da Saúde)
Identifica como carenciadas as especialidades da área
estabelecimentos, para a contratação de médicos internos

hospitalar e

respetivos

Declaração de Retificação n.º 29/2012, de 14 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros)
Retifica a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, do Ministério da Saúde, que
estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos,
os modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como
define as obrigações de informação a prestar aos utentes, publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 92, de 11 de maio de 2012
Declaração de Retificação n.º 30/2012, de 14 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros)
Retifica a Portaria n.º 178-B/2012, de 1 de junho, que procede à primeira alteração à
Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições em que o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o transporte não urgente de
doentes que seja instrumental à realização das prestações de saúde, publicada no Diário
da República, 1.ª série, n.º 107, 1.º suplemento, de 1 de junho de 2012
Declaração de Retificação n.º 31/2012, de 14 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros)
Retifica a Portaria n.º 178-b/2012, de 1 de junho, que procede à primeira alteração à
Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições em que o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o transporte não urgente de
doentes que seja instrumental à realização das prestações de saúde, publicada no Diário
da República, n.º 107, 1.ª série, 1.º suplemento, de 1 de junho de 2012

12. SEGURANÇA SOCIAL
AÇÃO SOCIAL
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2012, de 06 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza a realização da despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de
refeições em refeitórios escolares no ano letivo de 2012-2013
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13. TRABALHO
Despacho n.º 7702-D/2012, de 04 de junho
(Ministério da Saúde)
Identifica como carenciadas as especialidades da área
estabelecimentos, para a contratação de médicos internos

hospitalar e

respetivos

Decreto-Lei n.º 117/2012, de 05 de junho
(Ministério da Economia e do Emprego)
Regula a organização do tempo de trabalho de condutores independentes em atividades
de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva n.º2002/15/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 11 de março de 2002
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2012, de 14 de junho
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção de Empregabilidade Jovem e
Apoio às Pequenas e Médias Empresas - «Impulso Jovem»

14. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Decreto-Lei n.º 117/2012, de 05 de junho
(Ministério da Economia e do Emprego)
Regula a organização do tempo de trabalho de condutores independentes em atividades
de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva n.º2002/15/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 11 de março de 2002

TRANSPORTE DE DOENTES
Despacho n.º 7702-A/2012, de 04 de junho
(Ministério da Saúde)
Estabelece os preços máximos que podem ser pagos pelo SNS na contratação de
serviços de transporte não urgente de doentes
Despacho n.º 7702-C/2012, de 04 de junho
(Ministério da Saúde)
Aprova o regulamento que define as normas e procedimentos relativos à prescrição,
requisição, gestão, conferência e faturação de encargos com o transporte não urgente
de doentes assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS)
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