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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Lei n.º 37/2019, de 30 de maio
Assembleia da República
Aprova o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública e revoga a Lei n.º
7/90, de 20 de fevereiro.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto-Lei n.º 65/2019, de 20 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 nas carreiras, cargos
ou categorias em que a progressão depende do decurso de determinado período de
prestação de serviço.

Decreto-Lei n.º 74/2019, de 28 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Integra as funções de motorista dos serviços periféricos externos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros na carreira e categoria de assistente operacional.

CULTURA
Decreto-Lei n.º 73/2019, de 28 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Cria a Escola Portuguesa de São Paulo - Centro de Ensino da Língua e Cultura
Portuguesa.

ECONOMIA
Lei n.º 35/2019, de 24 de maio
Assembleia da República
Altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou
de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a dança, procedendo à
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de setembro.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 2

Newsletter Digesto n.º 11/2019

Portaria n.º 161/2019, de 27 de maio
Adjunto e Economia
Aprova o modelo de cartão de identificação profissional «livre-trânsito» dos dirigentes
com competência inspetiva e do pessoal da carreira especial de inspeção e da
carreira subsistente de inspetor-adjunto da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), constante do anexo I da presente portaria e que dela faz parte
integrante.

Portaria n.º 165/2019, de 29 de maio
Finanças e Adjunto e Economia
Define as taxas administrativas que revertem para o Fundo de Garantia das Viagens
e Turismo (FGVT).

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 159/2019, de 23 de maio
Planeamento
Altera (sexta alteração) o Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano,
aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.

ENERGIA
Portaria n.º 167/2019, de 29 de maio
Administração Interna e Ambiente e Transição Energética
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto, que aprova o
projeto-piloto de aplicação da tarifa solidária de gás de petróleo liquefeito (GPL) a
aplicar a clientes finais economicamente vulneráveis.

FINANÇAS
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019, de 24 de maio
Banco de Portugal
O presente Aviso fixa os limiares quanto ao carácter significativo das posições em
risco sobre a carteira de retalho e das posições em risco que não sejam posições em
risco sobre a carteira de retalho, para efeitos da alínea b) do n.º 1 e da alínea d) do
n.º 2 do artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do
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Conselho de 26 de junho de 2013 relativo aos requisitos prudenciais para as
instituições de crédito e para as empresas de investimento.

HABITAÇÃO
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as regras aplicáveis à intimação para a execução de obras de manutenção,
reabilitação ou demolição e sua execução coerciva.

Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Procede ao agravamento do imposto municipal sobre imóveis relativamente a
prédios devolutos em zonas de pressão urbanística.

Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Cria o Programa de Arrendamento Acessível.

Decreto-Lei n.º 69/2019, de 22 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o regime especial dos contratos de seguro de arrendamento acessível no
âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.

INFRAESTRUTURAS
Portaria n.º 156/2019, de 21 de maio
Infraestruturas e Habitação e Ambiente e Transição Energética
Cria um regime excecional relativo à operação de aeronaves no período
compreendido entre as 0 horas e as 6 horas, nos aeroportos Humberto Delgado
(Lisboa) e Francisco Sá Carneiro (Porto).

JUSTIÇA
Lei n.º 33/2019, de 22 de maio
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Assembleia da República
Altera (trigésima terceira alteração) o Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, transpondo a Diretiva (UE) 2016/800, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa a garantias
processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal.

Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Adapta as regras aplicáveis à execução das medidas de internamento em unidades
de saúde mental não integradas no sistema prisional.

JUVENTUDE
Portaria n.º 160/2019, de 24 de maio
Educação
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 155/2013, de 18 de abril, que regulamenta a
concessão de apoios financeiros destinados ao incentivo à gestão da atividade das
associações e federações de jovens, inserida no plano estratégico de iniciativas de
promoção da empregabilidade juvenil, no âmbito da medida Estágios Emprego,
através do programa Incentivo ao Desenvolvimento Associativo (IDA).

MAR
Portaria n.º 163/2019, de 28 de maio
Finanças e Mar
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 342/2015, de 12 de outubro, que aprova as
taxas e respetivos montantes a cobrar pela Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) pela prestação de serviços públicos e pela
emissão de licenças, certificações e títulos análogos no âmbito da regulamentação,
supervisão e fiscalização do sector marítimo-portuário e da náutica de recreio.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Lei n.º 34/2019, de 22 de maio
Assembleia da República
Define os critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares, promovendo o
consumo sustentável de produção local nas cantinas e refeitórios públicos.
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Lei n.º 36/2019, de 29 de maio
Assembleia da República
Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1975
e 1980.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso (extrato) n.º 9560/2019, de 31 de maio
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral
Estabelece as taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a
efetuar a partir de 1 de junho de 2019.

PODER LOCAL
Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico
e económico não afetas à atividade portuária.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2019/A, de 22 de maio
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Estabelece o regime de proteção e classificação das cavidades vulcânicas dos
Açores.

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2019/A, de 24 de maio
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Estabelece o regime jurídico do Programa Casa Renovada, Casa Habitada.

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2019/A, de 30 de maio
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
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Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de
maio, que regulamenta a elaboração e disponibilização de relatórios e informação
pública sobre o estado do ambiente, regula o apoio às organizações não
governamentais de ambiente e altera a composição do Conselho Regional do
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CRADS).

SAÚDE
Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime da carreira especial de enfermagem, bem como o regime da carreira
de enfermagem nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde.

TRABALHO
Portaria n.º 169/2019, de 30 de maio
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define os procedimentos para a operacionalização nacional do Fundo Europeu de
Ajustamento à Globalização.

TRIBUNAIS
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 181/2019, de 20 de maio
Tribunal Constitucional
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do n.º 4 do
artigo 21.º da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais que consta
do Anexo I ao Regulamento n.º 364/2012, de 11 de junho, do Município de Oeiras,
com o sentido de que o metro cúbico de «armazenamento de produtos de petróleo
(depósitos subterrâneos)» situado em propriedade privada é tributado no valor
mensal de 5,09 euros.

Parecer n.º 29/2018, de 20 de maio
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República
Pronuncia-se sobre a competência do Ministro da Justiça para nomear ou prorrogar
a comissão de serviço dos assessores para os tribunais de primeira instância.

Acórdão (extrato) n.º 141/2019, de 27 de maio
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Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucional a norma que permite o agravamento da coima decorrente
de contraordenação laboral em sede de impugnação judicial interposta pelo arguido
em sua defesa, interpretativamente extraída do artigo 39.º, n.º 3, da Lei n.º 107/2009,
de 14 de setembro.

Parecer n.º 46/2017, de 27 de maio
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República
Pronuncia-se sobre a natureza jurídica das propinas de frequência do ensino
universitário como tributo de obrigação única.

Acórdão (extrato) n.º 229/2019, de 29 de maio
Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucional a norma contida na alínea g) do n.º 1 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º
25/2004, de 24 de janeiro, quando interpretada no sentido de a taxa ali prevista
apenas ser devida se a construção de acessos à estrada nacional tiver ocorrido após
o início da vigência daquele diploma, consequentemente excluindo-a em caso de
mera ampliação das instalações servidas pela estrada nacional.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 8

Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

