SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
27 de maio a 2 de junho de 2017

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais
Portaria n.º 178/2017 – D.R. n.º 104/2017, Série I de 2017-05-30
Cria o Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais
Através deste Balcão será possível ao cidadão, em qualquer tribunal administrativo de círculo
e tribunal tributário, obter informações e certidões sobre qualquer processo desses tribunais.
Será também possível, entregar peças processuais ou documentos em suporte físico, quando
admissível, e consultar processos em qualquer tribunal de círculo e tribunal tributário do país,
independentemente de ser ou não o tribunal onde corre o processo.
O Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais funcionará até 31 de dezembro de
2017 apenas, a título experimental, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de junho de 2017.

Declaração de Títulos de Compensação Extrassalarial (Modelo 18)
Portaria n.º 180/2017 – D.R. n.º 105/2017, Série I de 2017-05-31
Portaria que aprova o novo modelo de declaração e respetivas instruções, designado por
Declaração de Títulos de Compensação Extrassalarial (Modelo 18), para cumprimento da
obrigação referida no n.º 2 do artigo 126.º do Código do IRS.

As entidades emitentes dos títulos de compensação extrassalarial são obrigadas a enviar à
Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao final do mês de maio de cada ano, a identificação
fiscal das entidades adquirentes de títulos de compensação extrassalarial, bem como o
respetivo montante discriminado por tipo de compensação extrassalarial, em declaração de
modelo oficial.
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Para dar cumprimento a esta obrigação, a presente portaria aprova o novo modelo de
declaração, designado por Declaração de Títulos de Compensação Extrassalarial (Modelo 18),
o qual deve ser apresentado por transmissão eletrónica de dados, relativamente às operações
realizadas a partir de 1 de janeiro de 2016 e anos seguintes.
Dado que este novo modelo foi implementado em 2017, a declaração relativa ao ano de 2016
pode ser entregue até 31 de julho.

Subsidio de Desemprego
Decreto-Lei n.º 53-A/2017 – D.R. n.º 105/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-05-31
Altera o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos
trabalhadores por conta de outrem
O presente diploma introduz um travão à redução no valor do indexante de apoios sociais
(IAS), enquanto referencial determinante na fixação e atualização das prestações de
segurança social.
Assim, a redução de 10 % no montante diário do subsídio de desemprego aplica-se quando o
montante mensal do subsídio de desemprego for superior ao valor do IAS, mas desta redução
não poderá resultar a atribuição de um montante mensal de valor inferior àquele indexante.
Esta norma, aplica-se a partir de 1 de julho de 2017, às prestações em curso e aos
requerimentos que estejam pendentes de decisão por parte dos serviços competentes.
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Medicamentos
• Informação 2017/C 171/01, da Comissão Europeia
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no
mercado dos medicamentos de 1 de abril de 2017 a 30 de abril de 2017 [Publicado nos
termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho]
•

Informação 2017/C 171/02, da Comissão Europeia
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no
mercado dos medicamentos de 1 de abril de 2017 a 30 de abril de 2017 (Decisões adotadas
nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da Diretiva 2001/82/CE)
(J.O. C 171 de 31.05.2017)
DAE
02.06.2017
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