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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    
    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    
    Portaria n.º 403/2010Portaria n.º 403/2010Portaria n.º 403/2010Portaria n.º 403/2010, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho    

    Aprova o Regulamento de Aplicação da Área de Intervenção N.º 5 - Funcionamento da Rede Rural do Programa para a Rede Rural Nacional. DR – I Série – N.º 123 – 28.06.2010 

    AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    
    DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 82/201Lei n.º 82/201Lei n.º 82/201Lei n.º 82/2010, de 2 de Julho0, de 2 de Julho0, de 2 de Julho0, de 2 de Julho        Prorroga o prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da prestação da caução para recuperação ambiental quando constituam garantia financeira, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. DR – I Série – N.º 127 – 02.07.2010 
    EconomiaEconomiaEconomiaEconomia    
    Resolução do Conselho do Governo n.º Resolução do Conselho do Governo n.º Resolução do Conselho do Governo n.º Resolução do Conselho do Governo n.º 91/2010, de 28 de Junho91/2010, de 28 de Junho91/2010, de 28 de Junho91/2010, de 28 de Junho    
 Aprova e apresenta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para efeitos de apreciação e aprovação nos termos da lei, a conta de Região Autónoma dos Açores referente ao ano económico de 2009. JO – I Série – N.º 104 – 28.06.2010 
      

Despacho Normativo n.º 46/2010, de 28 Despacho Normativo n.º 46/2010, de 28 Despacho Normativo n.º 46/2010, de 28 Despacho Normativo n.º 46/2010, de 28 de Junhode Junhode Junhode Junho     Fixa os preços máximos de venda ao público do fuelóleo para a produção de electricidade. Revoga o Despacho Normativo n.º 36/2010, de 28 de Maio. JO – I Série – N.º 104 – 28.06.2010 
    Portaria n.º 456/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 456/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 456/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 456/2010, de 1 de Julho     Estabelece os requisitos técnicos e financeiros a que fica sujeita a atribuição de licença para o exercício da actividade de comercialização de electricidade para a mobilidade eléctrica, bem como algumas regras procedimentais aplicáveis à instrução do respectivo requerimento. DR – I Série – N.º 126 – 01.07.2010  Declaração de Rectificação n.º 19/2010, Declaração de Rectificação n.º 19/2010, Declaração de Rectificação n.º 19/2010, Declaração de Rectificação n.º 19/2010, de 2 de Julhode 2 de Julhode 2 de Julhode 2 de Julho     Rectifica o Decreto-Lei n.º 44/2010, de 3 de Maio, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que procede à 27.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 94/98, de 15 de Abril, relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2008/116/CE, da Comissão, de 15 de Dezembro, 2008/125/CE, da Comissão, de 19 de Dezembro, 2008/127/CE, da Comissão, de 18 de Dezembro, 2009/11/CE, da Comissão, de 18 de Fevereiro, 2009/37/CE, da Comissão, de 23 de Abril, 2009/70/CE, da Comissão, de 25 de Junho, 2009/77/CE, da Comissão, de 1 de Julho, 2009/82/CE, do Conselho, de 13 de Julho, 2009/115/CE, da Comissão, de 31 de Agosto, 2009/116/CE, do Conselho, de 25 de Junho, 2009/117/CE, do Conselho, de 25 de Junho, 2009/146/CE, da 
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Comissão, de 26 de Novembro, 2009/153/CE, da Comissão, de 30 de Novembro, 2009/154/CE, da Comissão, de 30 de Novembro, 2009/155/CE, da Comissão, de 30 de Novembro, 2009/160/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro, e 2010/2/UE, da Comissão, de 27 de Janeiro, que alteram a Directiva n.º 91/414/CEE, do Conselho, de 15 de Julho, com o objectivo de incluir certas substâncias activas, bem como a Directiva n.º 2009/152/CE, da Comissão, de 30 de Novembro, que altera a Directiva n.º 91/414/CEE, do Conselho, de 15 de Julho, no que diz respeito ao prazo de inclusão da substância activa carbendazime, já incluída, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85, de 3 de Maio de 2010. DR – I Série – N.º 127 – 02.07.2010 
    EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
    Portaria n.º 462/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 462/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 462/2010, de 1 de JulhoPortaria n.º 462/2010, de 1 de Julho     Determina a extensão de contratos colectivos para o ensino particular e cooperativo não superior. DR – I Série – N.º 126 – 01.07.2010 
    FinançasFinançasFinançasFinanças    
    PortarPortarPortarPortaria n.º 454ia n.º 454ia n.º 454ia n.º 454----A/2010. A/2010. A/2010. A/2010. D.R.D.R.D.R.D.R.    n.º 124, de n.º 124, de n.º 124, de n.º 124, de 29 de Junho29 de Junho29 de Junho29 de Junho        Aprova a declaração modelo n.º 39, «Rendimentos e retenções a taxas liberatórias» e respectivas instruções de preenchimento. DR – I Série – Suplemento - N.º 124 – 29.06.2010 
    

Despacho normativo n.º 18Despacho normativo n.º 18Despacho normativo n.º 18Despacho normativo n.º 18----A/2010A/2010A/2010A/2010, de , de , de , de 1 de Julho1 de Julho1 de Julho1 de Julho     Pedido de reembolso do IVA e inscrição no regime mensal. DR – II Série – N.º 126 – Suplemento – 01.07.2010 
    JustiçaJustiçaJustiçaJustiça    
    Portaria n.º 426/2010Portaria n.º 426/2010Portaria n.º 426/2010Portaria n.º 426/2010, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho     Procede ao ajustamento dos valores devidos pela emissão de certidão online de registo de veículos, pelas informações dadas por escrito e fotocópias não certificadas de registo predial e pela emissão de certidão permanente de registo predial e procede à cessação do período transitório no âmbito do registo predial. DR – I Série – N.º 124 – 29.06.2010    

    OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
    Resolução da Assembleia da República Resolução da Assembleia da República Resolução da Assembleia da República Resolução da Assembleia da República n.º 59/2010, de 30 de Junhon.º 59/2010, de 30 de Junhon.º 59/2010, de 30 de Junhon.º 59/2010, de 30 de Junho     Primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2010. DR – I Série – 30.06.2010 
    PECPECPECPEC    
    Lei n.º 12Lei n.º 12Lei n.º 12Lei n.º 12----A/2010, de 30 de JunhoA/2010, de 30 de JunhoA/2010, de 30 de JunhoA/2010, de 30 de Junho     Aprova um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental que visam reforçar e acelerar a redução de défice excessivo e o controlo do crescimento da dívida pública previstos no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). 
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DR – I Série – N.º 125 – Suplemento - 30.06.2010 
    PescaPescaPescaPesca    
    Resolução do Conselho de Ministros n.º Resolução do Conselho de Ministros n.º Resolução do Conselho de Ministros n.º Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/201048/201048/201048/2010        Desenvolve o programa de controlo, de inspecção e de vigilância da pesca e executa a Decisão da Comissão n.º 2009/746/CE, de 9 de Outubro, e a Decisão da Comissão n.º 2009/977/UE, de 16 de Dezembro, relativas à contribuição financeira da Comunidade para acções planeadas nesse âmbito. DR – I Série – N.º 125 – 30.06.2010 
    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    
    Portaria n.º 455Portaria n.º 455Portaria n.º 455Portaria n.º 455----A/2010. A/2010. A/2010. A/2010. D.R.D.R.D.R.D.R.    n.º 125, de n.º 125, de n.º 125, de n.º 125, de 30 de Junho30 de Junho30 de Junho30 de Junho        Regula a dispensa de medicamentos ao público, em quantidade individualizada, nas farmácias de oficina ou de dispensa de medicamentos ao público instaladas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º 697/2009, de 1 de Julho.  DR – I Série – N.º 125 – 2.º Suplemento – 30.06.2010 
    Portaria n.º 66/201Portaria n.º 66/201Portaria n.º 66/201Portaria n.º 66/2010, de 30 de Junho0, de 30 de Junho0, de 30 de Junho0, de 30 de Junho    
    Aprova o regulamento de deslocação de doentes do Serviço Regional de Saúde na Região Autónoma dos Açores, intra e inter-ilhas, para fora da região, ou para o estrangeiro, bem como a tabela de comparticipação diária na deslocação dos referidos doentes e seus 

acompanhantes. Revoga a Portaria n.º 16/2007, de 29 de Março. JO – I Série – N.º 106 – 30.06.2010  DespachDespachDespachDespacho n.º 10816o n.º 10816o n.º 10816o n.º 10816----A/2010A/2010A/2010A/2010, de 30 de , de 30 de , de 30 de , de 30 de JunhoJunhoJunhoJunho     São aprovados os preços de referência dos grupos homogéneos de medicamentos, para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de Julho de 2010. DR – II Série – N.º 125 – Suplemento – 30.06.2010 
    TérmitasTérmitasTérmitasTérmitas        Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/A, de 30 de Junho22/2010/A, de 30 de Junho22/2010/A, de 30 de Junho22/2010/A, de 30 de Junho        Aprova o regime jurídico do combate à infestação por térmitas. DR – I Série – N.º 125 – 30.06.2010 JO - I Série – N.º 107 – 01.07.2010 
    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    
    Decreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo Regional n.º l n.º l n.º l n.º 23/2010/A, de 30 de Junho23/2010/A, de 30 de Junho23/2010/A, de 30 de Junho23/2010/A, de 30 de Junho        Aprova o regulamento geral de ruído e de controlo da poluição sonora e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, a Directiva n.º 2002/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Março, relativa ao estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos 
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comunitários, e a Directiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. DR – I Série – N.º 125 - 30.06.2010 JO – I Série – N.º 107 – 01.07.2010 
    TransportesTransportesTransportesTransportes        Declaração de Rectificação n.º 18/2010Declaração de Rectificação n.º 18/2010Declaração de Rectificação n.º 18/2010Declaração de Rectificação n.º 18/2010, , , , de 28 de Junhode 28 de Junhode 28 de Junhode 28 de Junho     Rectifica o Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Directiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 83, suplemento, de 29 de Abril de 2010. DR – I Série – N.º 123 – 28.06.2010  
    

LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEUROPEUROPEUROPEIAEIAEIAEIA    
    Regulamento (UE) nº 561/2010 da Regulamento (UE) nº 561/2010 da Regulamento (UE) nº 561/2010 da Regulamento (UE) nº 561/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 25 de Junho, de 25 de Junho, de 25 de Junho, de 25 de Junho        Regulamento (UE) nº 562/2010 da Regulamento (UE) nº 562/2010 da Regulamento (UE) nº 562/2010 da Regulamento (UE) nº 562/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho        Regulamento (UE) nº 571/2010 da Regulamento (UE) nº 571/2010 da Regulamento (UE) nº 571/2010 da Regulamento (UE) nº 571/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho    

Regulamento (UE) nº 575/2010 da Regulamento (UE) nº 575/2010 da Regulamento (UE) nº 575/2010 da Regulamento (UE) nº 575/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho        Regulamento (UE) nº 582/2010 da Regulamento (UE) nº 582/2010 da Regulamento (UE) nº 582/2010 da Regulamento (UE) nº 582/2010 da ComissComissComissComissãoãoãoão, de 1 de Julho, de 1 de Julho, de 1 de Julho, de 1 de Julho        Estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas.  
    RegulameRegulameRegulameRegulamento (UE) nº 563/2010 da nto (UE) nº 563/2010 da nto (UE) nº 563/2010 da nto (UE) nº 563/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho        Altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados produtos do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (CE) nº 877/2009 para a campanha de 2009/10.   Decisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da Comissão, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho        Relativa ao reconhecimento de Israel no que respeita ao ensino, formação e certificação dos marítimos, para efeitos do reconhecimento dos certificados de competência [notificada com o número C(2010) 4227].   Rectificação à Directiva 2009/128/CE do Rectificação à Directiva 2009/128/CE do Rectificação à Directiva 2009/128/CE do Rectificação à Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do ConselhoParlamento Europeu e do ConselhoParlamento Europeu e do ConselhoParlamento Europeu e do Conselho, de 21 , de 21 , de 21 , de 21 de Oude Oude Oude Outubro de 2009tubro de 2009tubro de 2009tubro de 2009        Estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 24.11.2009).   Directiva 2010/36/Directiva 2010/36/Directiva 2010/36/Directiva 2010/36/UE da ComissãoUE da ComissãoUE da ComissãoUE da Comissão, de 1 de , de 1 de , de 1 de , de 1 de Junho de 2010Junho de 2010Junho de 2010Junho de 2010        Altera a Directiva 2009/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras e 
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normas de segurança para os navios de passageiros.   Regulamento (UE) nº 565/2010 do Regulamento (UE) nº 565/2010 do Regulamento (UE) nº 565/2010 do Regulamento (UE) nº 565/2010 do ConselhoConselhoConselhoConselho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Altera o Regulamento (UE) nº 7/2010 relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais.   Regulamento (UE) nº 566/2010 do Regulamento (UE) nº 566/2010 do Regulamento (UE) nº 566/2010 do Regulamento (UE) nº 566/2010 do ConselhoConselhoConselhoConselho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Altera o Regulamento (CE) nº 1255/96 que suspende temporariamente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para um certo número de produtos industriais, agrícolas e da pesca.   Regulamento (UE) nº 568/2010 da Regulamento (UE) nº 568/2010 da Regulamento (UE) nº 568/2010 da Regulamento (UE) nº 568/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Altera o anexo III do Regulamento (CE) nº 767/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à proibição de colocação no mercado ou de utilização para fins de alimentação animal de produtos proteicos obtidos a partir de leveduras do tipo «Candida» cultivadas sobre n-alcanos.   Regulamento (UE) nº 569/2010 da Regulamento (UE) nº 569/2010 da Regulamento (UE) nº 569/2010 da Regulamento (UE) nº 569/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Derroga do Regulamento (UE) nº 1272/2009 no que respeita às vendas por concurso de manteiga e leite em pó desnatado previstas, respectivamente, no Regulamento (UE) nº 446/2010 e no Regulamento (UE) nº 447/2010.   

Regulamento (UE) nº 572/2010 daRegulamento (UE) nº 572/2010 daRegulamento (UE) nº 572/2010 daRegulamento (UE) nº 572/2010 da    ComissãoComissãoComissãoComissão, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados produtos do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (CE) nº 877/2009 para a campanha de 2009/10.   Rectificação ao Regulamento (CE) nº Rectificação ao Regulamento (CE) nº Rectificação ao Regulamento (CE) nº Rectificação ao Regulamento (CE) nº 341/2007 da Comissão341/2007 da Comissão341/2007 da Comissão341/2007 da Comissão, de 29 de Março de , de 29 de Março de , de 29 de Março de , de 29 de Março de 2007200720072007        Determina a abertura e o modo de gestão de contingentes pautais e institui um regime de certificados de importação e de certificados de origem relativamente ao alho e a outros produtos agrícolas importados de países terceiros (JO L 90 de 30.3.2007).   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    n.n.n.n.ºººº61 d61 d61 d61 da Comissão a Comissão a Comissão a Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)        Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos comerciais no que se refere às saliências exteriores à frente da parede posterior da cabina.  RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    n.ºn.ºn.ºn.º80 da Comissão 80 da Comissão 80 da Comissão 80 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)        Disposições uniformes referentes à homologação dos bancos dos veículos pesados de passageiros e destes veículos no que se refere à resistência dos bancos e das suas fixações.   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 87 da Comissão nº 87 da Comissão nº 87 da Comissão nº 87 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)        
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Disposições uniformes relativas à homologação das luzes de circulação diurna dos veículos a motor.   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 91 da Comissão nº 91 da Comissão nº 91 da Comissão nº 91 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (Europa (Europa (Europa (UNECE)UNECE)UNECE)UNECE)        Prescrições uniformes relativas à homologação de luzes de presença laterais para veículos a motor e seus reboques.   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    n.n.n.n.º º º º 98 da Comissão 98 da Comissão 98 da Comissão 98 da Comissão EEEEconómica das Nações Unidas para a conómica das Nações Unidas para a conómica das Nações Unidas para a conómica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)        Relativo às prescrições uniformes relativas à homologação de faróis de veículos a motor equipados com fontes luminosas de descarga num gás.   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 99 da Comissão nº 99 da Comissão nº 99 da Comissão nº 99 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)    Prescrições uniformes relativas à homologação de fontes luminosas de descarga num gás a utilizar em luzes de descarga num gás de veículos a motor.  Regulamento nº 116 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) – Prescrições técnicas uniformes referentes à protecção de veículos a motor contra a utilização não autorizada.   RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 122 da Comissão nº 122 da Comissão nº 122 da Comissão nº 122 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)Europa (UNECE)        Prescrições uniformes respeitantes à homologação dos veículos das categorias M, N 

e O no que diz respeito aos seus sistemas de aquecimento.   DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva    2010/35/UE do Parlamento 2010/35/UE do Parlamento 2010/35/UE do Parlamento 2010/35/UE do Parlamento Europeu Europeu Europeu Europeu e e e e do Conselho de 16 de Junho do Conselho de 16 de Junho do Conselho de 16 de Junho do Conselho de 16 de Junho         Relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis e que revoga as Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE do Conselho.   Regulamento (UE) nº 573/2010 da Regulamento (UE) nº 573/2010 da Regulamento (UE) nº 573/2010 da Regulamento (UE) nº 573/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho     Altera o Regulamento (UE) nº 185/2010 que estabelece as medidas de execução das normas de base comuns sobre a segurança da aviação.   Regulamento (UE) nº 576/2010 da Regulamento (UE) nº 576/2010 da Regulamento (UE) nº 576/2010 da Regulamento (UE) nº 576/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho    Fixa os direitos de importação aplicáveis no sector dos cereais a partir de 1 de Julho de 2010.   Regulamento (UE) nº 577/2010 da Regulamento (UE) nº 577/2010 da Regulamento (UE) nº 577/2010 da Regulamento (UE) nº 577/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho        Altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados produtos do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (CE) nº 877/2009 para a campanha de 2009/10.   Decisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da Comissão, de 25 de Junho, de 25 de Junho, de 25 de Junho, de 25 de Junho        Relativa à implementação pelos Estados-Membros de programas de vigilância da gripe aviária em aves de capoeira e aves selvagens [notificada com o número C(2010) 4190].   Decisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da ComissãoDecisão da Comissão, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho, de 30 de Junho    
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    Altera a Decisão 2006/771/CE sobre a harmonização do espectro de radiofrequências com vista à sua utilização por equipamentos de pequena potência e curto alcance [notificada com o número C(2010) 4313].   Regulamento de execução (UE) nº Regulamento de execução (UE) nº Regulamento de execução (UE) nº Regulamento de execução (UE) nº 579/2010 do Conselho579/2010 do Conselho579/2010 do Conselho579/2010 do Conselho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho, de 29 de Junho        Altera o Regulamento (CE) nº 367/2006 que institui um direito de compensação definitivo sobre as importações de películas de politereftalato de etileno (PET) originárias da Índia.  Regulamento (UE) nº 581/2010 da Regulamento (UE) nº 581/2010 da Regulamento (UE) nº 581/2010 da Regulamento (UE) nº 581/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 1 de Julho, de 1 de Julho, de 1 de Julho, de 1 de Julho        Relativo ao prazo máximo para descarregamento dos dados pertinentes das unidades instaladas nos veículos e dos cartões de condutor.  
    
REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA 

DE TRABALHODE TRABALHODE TRABALHODE TRABALHO    
    

� UIPSSUIPSSUIPSSUIPSS    
    Portaria de ExtensãPortaria de ExtensãPortaria de ExtensãPortaria de Extensão n.º 45/2010, de 1 de o n.º 45/2010, de 1 de o n.º 45/2010, de 1 de o n.º 45/2010, de 1 de JulhoJulhoJulhoJulho     Portaria de extensão do CCT entre a URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores e o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores. JO – II Série – N.º 124 – 01.07.2010    

    

    
JURISPRUDÊNCIAJURISPRUDÊNCIAJURISPRUDÊNCIAJURISPRUDÊNCIA    

    Acórdão n.º 168/2010Acórdão n.º 168/2010Acórdão n.º 168/2010Acórdão n.º 168/2010, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho     Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 1101.º, alínea a), do Código Civil e 814.º, alínea g), do Código de Processo Civil, quando interpretadas no sentido de que a mera instauração da acção de despejo, com fundamento no direito de denúncia para habitação do senhorio, não constitui facto extintivo ou modificativo da obrigação exequenda de entrega do locado pelo senhorio que já esteja na posse do mesmo. DR – II Série – N.º 123 – 28.06.2010 
    Acórdão n.º Acórdão n.º Acórdão n.º Acórdão n.º 176/2010176/2010176/2010176/2010, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho, de 28 de Junho        Julga organicamente inconstitucional a norma do § 7.º da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril (portaria relativa ao factor de compensação do gasóleo colorido e marcado e ao sistema de funcionamento da venda ao público do produto); julga organicamente inconstitucional a norma do artigo 3.º, n.º 2, alínea e), do Código dos Impostos Especiais de Consumo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo artigo 69.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, ao artigo 74.º deste Código). DR – II Série – N.º 123 – 28.06.2010 
    


