SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
28 de novembro a 4 de dezembro de 2015

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Rendas / Recibo eletrónico
Portaria n.º 414/2015 – D.R. n.º 234/2015, Série I de 2015-11-30
Primeira alteração à Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março, que aprova a declaração modelo
2, o modelo do recibo eletrónico de quitação de rendas e a declaração modelo 44, previstos
no Código do Imposto do Selo e no Código do IRS
A declaração modelo 44, a utilizar pelos sujeitos passivos que não tenham optado pela emissão
do recibo eletrónico de rendas, poderá ser apresentada através de declaração em suporte
papel, modelo exclusivo da Imprensa Nacional Casa da Moeda, junto de qualquer serviço de
finanças.

Medicamentos / Serviço Nacional de Saúde/ Responsabilidade de Terceiros
Portaria n.º 417/2015 – D.R. n.º 238/2015, Série I de 2015-12-04
Primeira alteração à Portaria n.º 223/2015, de 27 de julho, que regula o procedimento de
pagamento da comparticipação do Estado no preço de venda ao público (PVP) dos
medicamentos dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Portaria n.º
224/2015, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de
prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações de
informação a prestar aos utentes.
A presente portaria vem clarificar os mecanismos de identificação e cobrança, nos casos em
que a responsabilidade pelos encargos compete a entidade financeira distinta do Serviço
Nacional de Saúde.
Assim, nos casos em que não seja de imediato apurada a entidade financeira responsável
distinta do SNS, nomeadamente por motivos de acidente ou ocorrência semelhante, logo que
se apure a entidade financeira responsável pelo encargo com o medicamento, deve
promover-se o ressarcimento do SNS, mediante cobrança das quantias devidas.
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Emissões de Gases
Diretiva (UE) 2015/2193 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015
Limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias
instalações de combustão.
(JO L 313 de 28.11.2015)

Produtos Químicos
Regulamento Delegado (UE) 2015/2229 da Comissão, de 29 de setembro de 2015
Altera o anexo I do Regulamento (UE) n.o 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos.
(JO L 317 de 03.12.2015)
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