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DIPLOMAS RELEVANTES PUBLICADOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 

DE 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2014 

 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 59/2014. D.R. n.º 123, Série I de 2014-06-30 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a adoção de medidas visando o reforço do controlo da avaliação e 

acompanhamento da execução de contratos de parcerias público privadas (PPP) 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 10/2014. D.R. n.º 123, Série I de 2014-06-30 

Supremo Tribunal de Justiça  

«A expressão "se a vítima não for reconvertível em relação ao posto de trabalho", contida 

na alínea a) do n.º 5 das Instruções Gerais da Tabela Nacional de Incapacidades por 

Acidente de Trabalho ou Doenças Profissionais, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 352/2007, 

de 23 de Outubro, refere-se às situações em que o sinistrado, por virtude das lesões 

sofridas, não pode retomar o exercício das funções correspondentes ao concreto posto de 

trabalho que ocupava antes do acidente.» 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 62/2014. D.R. n.º 125, Série I de 2014-07-02 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo um conjunto de procedimentos para a promoção da transparência 

na contratação pública com recurso a parcerias público privadas 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 63/2014. D.R. n.º 125, Série I de 2014-07-02 

Assembleia da República  

Conta Geral do Estado de 2012 

 

 Portaria n.º 136-A/2014. D.R. n.º 126, Suplemento, Série I de 2014-07-03 

Ministérios da Economia e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Segunda alteração à Portaria n.º 297/2012, de 28 de setembro, que cria o Programa 

Formação-Algarve 

 

 Portaria n.º 140/2014. D.R. n.º 129, Série I de 2014-07-08 

Ministério das Finanças  

Define os procedimentos necessários à execução da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de 

novembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 1/2014, de 16 de janeiro, no âmbito de 

operações de capitalização de instituições de crédito com recurso a investimento público 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.123&iddip=20140970
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.123&iddip=20140974
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073559
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.125&iddip=20140986
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.125&iddip=20140987
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.126S01&iddip=20141010
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121935
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.129&iddip=20141031
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20083376
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20140077
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 Lei n.º 38/2014. D.R. n.º 130, Série I de 2014-07-09 

Assembleia da República  

Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, que aprova a Lei da 

Rádio, modificando o prazo para a concessão do serviço público de rádio 

 

 Lei n.º 39/2014. D.R. n.º 130, Série I de 2014-07-09 

Assembleia da República  

Aprova a segunda alteração à Lei n.º 8/2007, de 14 de fevereiro, que procede à 

reestruturação da concessionária do serviço público de rádio e televisão, bem como os 

novos estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, S. A 

 

 Lei n.º 40/2014. D.R. n.º 130, Série I de 2014-07-09 

Assembleia da República  

Procede à segunda alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho (Lei da Televisão e dos 

Serviços Audiovisuais a Pedido), modificando o conteúdo dos programas que integram a 

concessão do serviço público de televisão 

 

 Lei n.º 41/2014. D.R. n.º 131, Série I de 2014-07-10 

Assembleia da República  

Oitava alteração à Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (lei de enquadramento orçamental) 

 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.130&iddip=20141037
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103141
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.130&iddip=20141038
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20070441
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.130&iddip=20141039
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072466
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.131&iddip=20141045
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20012846

