
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

AUTARQUIAS LOCAIS 

Decreto 15/2017, de 12.05 

Fixa a data de 1 de outubro de 2017 para as eleições 
gerais para os órgãos das autarquias locais 

Clique aqui 

Lei Orgânica 1/2017, de 02.05 

Sexta alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto (lei que regula a eleição dos titulares dos 

órgãos das autarquias locais) 

 

Clique aqui 

Lei Orgânica 2/2017, de 02.05 

Sétima alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto (lei que regula a eleição dos titulares dos 

órgãos das autarquias locais) 

 

Clique aqui 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Portaria 128/2017, de 05.04 

Estabelece a estratégia de disseminação e 
implementação do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 
setembro 

Clique aqui 

Portaria 150/2017, de 03.05 

Estabelece os procedimentos da avaliação de 

situações a submeter ao programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários na 

Administração Pública e no setor empresarial do 

Estado 

 

Clique aqui 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 
 

 

 

PÚBLICO E AMBIENTE 

https://dre.pt/application/file/a/107010522
https://dre.pt/application/file/a/106955136
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106955137
https://dre.pt/application/file/a/106829356
https://dre.pt/application/file/a/106960828


 
 

     
 

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Decreto Legislativo Regional 10/2017/M, 12.04 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime de 
acesso e de exercício da atividade das empresas de 
animação turística e dos operadores marítimo-
turísticos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
108/2009, de 15 de maio e alterado pelos Decretos-
Leis n.ºs 95/2013, de 19 de julho e 186/2015, de 3 de 
setembro 

Clique aqui 

Decreto Legislativo Regional 3/2017/A, de 13.04 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o 
ano 2017 

Clique aqui 

ENTIDADES REGULADORAS 

Lei 12/2017, de 02.05 

Primeira alteração à lei-quadro das entidades 

reguladoras e à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 

que a aprova 

 

Clique aqui 

Portaria 157/2017, de 10.05 

Sexta alteração à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 
dezembro, que aprova as taxas devidas pela 
emissão das declarações comprovativas dos direitos, 
pelo exercício da atividade de fornecedor de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas, pela 
atribuição de direitos de utilização de frequências e 
de números, pela utilização do espectro radioelétrico 
e demais taxas devidas ao ICP-ANACOM 

Clique aqui 

INVESTIMENTO 

Portaria 138/2017, de 17.04 

Regula o acesso à dotação centralizada do Ministério 

das Finanças 

Clique aqui 

Portaria 142/2017, de 20.04 

Quarta alteração ao Regulamento Específico do 
Domínio da Competitividade e Internacionalização, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 
de fevereiro 

Clique aqui 

OUTROS 

Portaria 140/2017, de 18.04 

Alteração à Portaria n.º 931/2006, de 8 de Setembro, 
que estabelece os modelos de licenças, alvarás, 
certificados e outras autorizações a emitir pela 
Polícia de Segurança Pública 

Clique aqui 

Portaria 144/2017, de 24.04 

Alteração à Portaria n.º 59/2013, de 11 de fevereiro, 
que aprova o prolongamento do prazo para extinção 
das tarifas transitórias aplicáveis ao fornecimento de 
gás natural, estendendo o atual prazo de extinção 
até 31 de dezembro de 2020 

Clique aqui 

AMBIENTE 

DL 46/2017, de 03.05 

Altera o regime económico e financeiro dos recursos 

hídricos 

Clique aqui 

DL 47/2017, de 10.05 

Altera o regime de avaliação e gestão da qualidade 
do ar ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 
2015/1480 

Clique aqui 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106874917
https://dre.pt/application/file/a/106882380
https://dre.pt/application/file/a/106955138
https://dre.pt/application/file/a/106987861
https://dre.pt/application/file/a/106882396
https://dre.pt/application/file/a/106901248
https://dre.pt/application/file/a/106894675
https://dre.pt/application/file/a/106923828
https://dre.pt/application/file/a/106960830
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1480
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1480
https://dre.pt/application/file/a/106987862


 
 

     
 

Portaria 137/2017, de 12.04 

Determina a aprovação do modelo do Título Único 
Ambiental (TUA) 

Clique aqui 

Portaria 145/2017, de 26.04 

Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 

território nacional e cria as guias eletrónicas de 

acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER) 

 

Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106874916
https://dre.pt/application/file/a/106923854

