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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

06 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

 

Lei de Organização e Processo do Tribunal 

de Contas 

Lei n.º 2/2012 – I Série n.º 5, de 6/01 

Altera o artigo 47.º da Lei de Organização e 

Processo do Tribunal de Contas, 

restringindo ao atos que estão isentos de 

fiscalização prévia. 

Assim, para além de se introduzir o limite 

de 5.000.000 € a partir do qual não há 

isenção de fiscalização, também passam a 

estar sujeitas a fiscalização as seguintes 

entidades: 

- Entidades de qualquer natureza que 

tenham participação de capitais públicos 

ou sejam beneficiárias, a qualquer título, 

de dinheiros ou outros valores públicos; 

- As sociedades constituídas em 

conformidade com a lei comercial em que 

se associem capitais públicos e privados, 

nacionais ou estrangeiros, desde que a 

parte pública detenha de forma direta a 

maioria do capital social, ou, quando a 

parte pública controle de forma direta a 

respetiva gestão; 

- As empresas concessionárias da gestão de 

empresas públicas, de sociedades de 

capitais públicos ou de sociedades de 

economia mista controladas e as empresas 

concessionárias ou gestoras de serviços 

públicos; 

- As fundações de direito privado que 

recebam anualmente, com carácter de 

regularidade, fundos provenientes do 

Orçamento do Estado ou das autarquias 

locais, relativamente à utilização desses 

fundos. 

A presente lei altera a Lei n.º 98/97, de 26 

de Agosto, entra em vigor a 7 de janeiro, e 

aplica-se aos atos e contratos celebrados 

após esta data. 

 

Financiamento de Produtos de Apoio às 

Pessoas com Deficiência 

Despacho n.º 130/2012 – II Série Parte C 

n.º 5, de 6/01 

Determina que a verba global afeta ao 

financiamento dos produtos de apoio às 

pessoas com deficiência, durante o ano de 

2011, é de € 12.154.091. 

Podem ser objeto deste apoio os produtos, 

dispositivos, equipamentos ou sistemas 

técnicos de produção especializada ou 

disponível no mercado destinados a 

prevenir, compensar, atenuar ou 

neutralizar limitações na atividade ou na 

participação das pessoas com deficiência. 
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Medicamentos Veterinários 

Homeopáticos 

Despacho n.º 133/2012 – II Série Parte C 

n.º 5, de 6/01 

Revoga o Despacho n.º 3447/2009, que 

aprova as normas respeitantes aos 

medicamentos veterinários homeopáticos. 

As normas respeitantes aos medicamentos 

veterinários homeopáticos foram incluídas 

no Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de 

Julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 314/2009, 

de 28 de Outubro). 

 

Energia Elétrica 

Diretiva n.º 2/2012 – II Série Parte E n.º 5, 

de 6/01 

Aprova o Guia de Medição, Leitura e 

Disponibilização de Dados de energia 

elétrica para vigorar em Portugal 

continental. 

Este Guia é publicado na página na internet 

da ERSE, em www.erse.pt 

 

Tarifas de Gás Natural 

Diretiva n.º 3/2012 – II Série Parte E n.º 5, 

de 6/01 

Procede à revisão trimestral das tarifas 

transitórias de gás natural, para os clientes 

com consumos anuais superiores a 10 000 

m3. 

As tarifas agora definidas serão aplicadas 

durante o 1.º trimestre de 2012. 

Esta revisão tem em consideração a análise 

da evolução do custo unitário do gás 

natural dependente da evolução do custo 

do petróleo. 

    


