SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
4 a 8 de maio de 2015

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2015 – D.R. n.º 87/2015, Série I de 2015-05-06
Cria a estrutura de missão de apoio ao curador do beneficiário dos fundos estruturais e de
investimento
No âmbito do modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento
(FEEI), é criado o curador do beneficiário, ao qual compete receber e apreciar as queixas
apresentadas pelos beneficiários dos FEEI, diretamente relacionadas com atos ou omissões
dos órgãos de governação responsáveis, emitir recomendações sobre elas e propor a adoção
de medidas que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço prestado pelos órgãos
de governação.
Em face da abrangência das competências do curador do beneficiário é necessário criar uma
estrutura de apoio.
Assim, a presente resolução nomeia José Mariano dos Santos Soeiro como curador do
beneficiário, e cria a estrutura de missão de apoio ao curador do beneficiário dos fundos
estruturais e de investimento (FEEI), doravante designada estrutura de missão.
A estrutura de missão integra um máximo de cinco elementos, entre técnicos superiores,
assistentes técnicos e assistentes operacionais e que funciona sob a responsabilidade do
curador do beneficiário.
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

Nomenclatura Combinada
Regulamento de Execução (UE) 2015/712 da Comissão, de 28 de abril de 2015
Altera o Regulamento (UE) n.o 103/2012 relativo à classificação de determinadas
mercadorias na Nomenclatura Combinada. (JO L 114 de 05-05-2015)

Informações Pautais Vinculativas
Decisão de Execução (UE) 2015/714 da Comissão, de 24 de abril de 2015, relativa à validade
de certas informações pautais vinculativas [notificada com o número C(2015) 2888]. (JO L
114 de 05-05-2015)
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