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 LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO     AçoresAçoresAçoresAçores        Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Região AutónomaRegião AutónomaRegião AutónomaRegião Autónoma    dos Açores n.º dos Açores n.º dos Açores n.º dos Açores n.º 22/2014/A22/2014/A22/2014/A22/2014/A, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto     Resolve recomendar ao Governo Regional que proceda a um estudo sobre as potencialidades da Base das Lajes. DR – I Série – N.º 151 – 07.08.2014 JO – I Série – N.º 94 – 11.08.2014     AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura        DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 115/2014Lei n.º 115/2014Lei n.º 115/2014Lei n.º 115/2014, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto     Transpõe a Diretiva de Execução n.º 2014/19/UE, da Comissão, de 6 de fevereiro de 2014, que altera o anexo I da Diretiva n.º 2000/29/CE, do Conselho de 8 de maio, relativa às medidas de proteção contra a introdução no espaço europeu de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da União Europeia, procedendo à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro. DR – I Série – N.º 149 – 05.08.2014     DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 120/2014Lei n.º 120/2014Lei n.º 120/2014Lei n.º 120/2014, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto     Procede à 11.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 154/2004, de 30 de junho, que estabelece o regime geral do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas, transpondo a Diretiva de Execução n.º 2013/57/UE, da Comissão, de 20 de novembro de 2013. DR – I Série – N:º 150 – 06.08.2014 

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente        DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 119/2014Lei n.º 119/2014Lei n.º 119/2014Lei n.º 119/2014, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto     Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo as Diretivas Delegadas n.os 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE,2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE,2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE, todas da Comissão, de 18 de outubro de 2013, e as Diretivas Delegadas n.os 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE e2014/76/UE, todas da Comissão, de 13 de março de 2014. DR – I Série – N.º 150 – 06.08.2014     EconomiaEconomiaEconomiaEconomia        Lei n.º 49/2014Lei n.º 49/2014Lei n.º 49/2014Lei n.º 49/2014, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto     Estabelece o regime de acesso e de exercício da profissão de auditor de segurança rodoviária, de emissão dos respetivos títulos profissionais e de acesso e exercício da atividade de formação profissional dos auditores, conformando-o com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n.os 2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno. DR – I Série – N:º 153 – 11.08.2014     
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 DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 122/2014Lei n.º 122/2014Lei n.º 122/2014Lei n.º 122/2014, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto     Estabelece o regime jurídico aplicável à realização das auditorias de segurança rodoviária, no que respeita às regras de exercício da atividade, ao respetivo quadro fiscalizador e sancionatório e às atribuições da entidade certificadora, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 138/2010, de 28 de dezembro, que transpôs a Diretiva n.º 2008/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa à gestão da segurança da infraestrutura rodoviária. DR – I Série – N:º 153 – 11.08.2014     DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 123/2014Lei n.º 123/2014Lei n.º 123/2014Lei n.º 123/2014, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto, de 11 de Agosto        Estabelece o regime jurídico aplicável à realização das inspeções de segurança nas rodovias em operação, nomeadamente no que respeita às regras de exercício da atividade, ao respetivo quadro fiscalizador e sancionatório e às atribuições da entidade certificadora. DR – I Série – N.º 153 – 11.08.2014     FinançasFinançasFinançasFinanças        DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 114Lei n.º 114Lei n.º 114Lei n.º 114----A/2014, 1 de AgostoA/2014, 1 de AgostoA/2014, 1 de AgostoA/2014, 1 de Agosto     Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento. 

DR – I Série – Suplemento - N:º 147 – 01.08.2014     DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 114Lei n.º 114Lei n.º 114Lei n.º 114----B/2014, de 4 de AgostoB/2014, de 4 de AgostoB/2014, de 4 de AgostoB/2014, de 4 de Agosto        Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução. DR – I Série – Suplemento - N.º148 – 04.08.2014      IIIIncentivosncentivosncentivosncentivos        Despacho n.º 1327/2014, de 1 de AgostoDespacho n.º 1327/2014, de 1 de AgostoDespacho n.º 1327/2014, de 1 de AgostoDespacho n.º 1327/2014, de 1 de Agosto        É fixado, para o ano 2014, em €1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte mil euros) o limite orçamental para a concessão de apoios financeiros ao abrigo do regime de financiamento público de iniciativas com interesse para a promoção e animação turística do destino Açores. JO – II Série – N.º 147 – 01.08.2014  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 125/2014, de 4 de Agosto125/2014, de 4 de Agosto125/2014, de 4 de Agosto125/2014, de 4 de Agosto     Altera o ponto 5 do Regime de Acesso e Financiamento à Linha de Apoio à Reabilitação Urbana dos Açores, aprovado pelo anexo I à Resolução do Conselho de Governo n.º 97/2013, de 3 de outubro. JO - I Série - N.º 89 – 04.08.2014     Portaria n.º 53/2014, de 4 de AgostoPortaria n.º 53/2014, de 4 de AgostoPortaria n.º 53/2014, de 4 de AgostoPortaria n.º 53/2014, de 4 de Agosto     Estabelece, na Região Autónoma dos Açores, as normas complementares de execução do 
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 regime de apoio à “reestruturação e reconversão de vinhas”, para o período 2014-2018, adiante designada por regime de apoio (VITIS), previsto nos termos do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho de 22 de outubro, bem como a fixar os procedimentos aplicáveis à concessão das ajudas. JO – I Série – N.º 89 – 04.08.2014        OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento        Decreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo RegionaDecreto Legislativo Regional n.º 14/2014/Al n.º 14/2014/Al n.º 14/2014/Al n.º 14/2014/A, , , , de 1 de Agostode 1 de Agostode 1 de Agostode 1 de Agosto     Revoga o artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/A, de 29 de janeiro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2014. DR – I Série – N.º 147 – 01.08.2014 JO – I Série – N.º 89 – 04.08.2014     Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º Região Autónoma dos Açores n.º Região Autónoma dos Açores n.º Região Autónoma dos Açores n.º 21/2014/A21/2014/A21/2014/A21/2014/A, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto        Aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2014 DR – I Série – N.º 148 – 04.08.2014 JO – I Série – N.º 92 – 07.08.2014     SaúdeSaúdeSaúdeSaúde        DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 117/2014Lei n.º 117/2014Lei n.º 117/2014Lei n.º 117/2014, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto     Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, que regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes, no que respeita ao 

regime de taxas moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios. DR – I Série – N.º 149 – 05.08.2014  Resolução do Conselho do Governo Resolução do Conselho do Governo Resolução do Conselho do Governo Resolução do Conselho do Governo nnnn.º .º .º .º 133/2014133/2014133/2014133/2014,,,,    de 6 de Agostode 6 de Agostode 6 de Agostode 6 de Agosto     Aprova o Plano Regional de Saúde 2014 – 2016. JO – I Série – N.º 91 – 06.08.2014  Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social        Portaria n.º 156/2014Portaria n.º 156/2014Portaria n.º 156/2014Portaria n.º 156/2014, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto        Fixa, para vigorar em 2014, o preço da habitação por metro quadrado de área útil, bem como as condições de alienação e a fórmula de cálculo do preço de venda dos terrenos destinados a programas de habitação de custos controlados. DR – I Série – N.º 154 – 12.08.2014     TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho        Portaria n.º 5Portaria n.º 5Portaria n.º 5Portaria n.º 54/2014, de 8 de Agosto4/2014, de 8 de Agosto4/2014, de 8 de Agosto4/2014, de 8 de Agosto     Altera os artigos 2.º e 3.º da Portaria n.º 45/2011, de 17 de junho. (Regulamenta o regime de certificação e controlo das situações de incapacidade temporária para o trabalho, por motivo de doença, no âmbito dos serviços de saúde e de segurança social da Região Autónoma dos Açores.). JO – I Série – N.º 93 – 08.08.2014                    
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 JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIAEUROPEIAEUROPEIAEUROPEIA        RegulamenRegulamenRegulamenRegulamento de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº 841/2014 da Comissão841/2014 da Comissão841/2014 da Comissão841/2014 da Comissão, de 1 de Agosto, de 1 de Agosto, de 1 de Agosto, de 1 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 850/2014 da Comissão850/2014 da Comissão850/2014 da Comissão850/2014 da Comissão, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto, de 4 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 854/2014 da Comissão854/2014 da Comissão854/2014 da Comissão854/2014 da Comissão, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto, de 5 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 857/2014 da Comissão857/2014 da Comissão857/2014 da Comissão857/2014 da Comissão, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto, de 6 de Agosto        RegulamenRegulamenRegulamenRegulamento de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº to de Execução (UE) nº 864/2014 da Comissão864/2014 da Comissão864/2014 da Comissão864/2014 da Comissão, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto, de 7 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 867/2014 da Comissão867/2014 da Comissão867/2014 da Comissão867/2014 da Comissão, de 8 de Agosto, de 8 de Agosto, de 8 de Agosto, de 8 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 881/2014 da Comissão881/2014 da Comissão881/2014 da Comissão881/2014 da Comissão, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto, de 12 de Agosto        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 886/2014 da Comissão886/2014 da Comissão886/2014 da Comissão886/2014 da Comissão, de 13 de , de 13 de , de 13 de , de 13 de AAAAgostogostogostogosto        RegulamRegulamRegulamRegulamento de Execução (UE) nº ento de Execução (UE) nº ento de Execução (UE) nº ento de Execução (UE) nº 892/2014 da Comissão892/2014 da Comissão892/2014 da Comissão892/2014 da Comissão, de 14 de , de 14 de , de 14 de , de 14 de AAAAgostogostogostogosto        Estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas.      Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.ºººº    847/2014 da Comissão847/2014 da Comissão847/2014 da Comissão847/2014 da Comissão, de 4 de A, de 4 de A, de 4 de A, de 4 de Agostogostogostogosto    

Relativo à autorização de DL-selenometionina como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies.   Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.ºººº    848/2014 da Comissão848/2014 da Comissão848/2014 da Comissão848/2014 da Comissão, de 4 de A, de 4 de A, de 4 de A, de 4 de Agostogostogostogosto        Relativo à autorização de L-valina produzida por Corynebacterium glutamicum como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies e que altera o Regulamento (CE) n.o 403/2009 no que diz respeito à rotulagem do aditivo para alimentação animal L-valina.   Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.Regulamento de Execução (UE) n.ºººº    849/2014 da Comissão849/2014 da Comissão849/2014 da Comissão849/2014 da Comissão, de 4 de , de 4 de , de 4 de , de 4 de AAAAgostogostogostogosto        Relativo à autorização das preparações de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 e Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies.   Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 852/2014 da Comissão852/2014 da Comissão852/2014 da Comissão852/2014 da Comissão, de, de, de, de    5 de A5 de A5 de A5 de Agostogostogostogosto        Relativo à autorização de L-metionina como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies.   Retificação do RegulRetificação do RegulRetificação do RegulRetificação do Regulamento (UE) n.amento (UE) n.amento (UE) n.amento (UE) n.ºººº    788/2014 da Comissão788/2014 da Comissão788/2014 da Comissão788/2014 da Comissão, de 18 de , de 18 de , de 18 de , de 18 de JJJJulhoulhoulhoulho        Estabelece regras circunstanciadas para a aplicação de coimas e sanções pecuniárias temporárias e a retirada do reconhecimento a organizações de vistoria e inspeção de navios nos termos dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento (CE) n.o 391/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 214 de 19.7.2014).  
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 RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 23 da Comissão nº 23 da Comissão nº 23 da Comissão nº 23 da Comissão EcEcEcEconómica das Nações Unidas para a onómica das Nações Unidas para a onómica das Nações Unidas para a onómica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) Europa (UNECE) Europa (UNECE) Europa (UNECE)      Prescrições uniformes relativas à homologação de luzes de marcha-atrás e de luzes de manobras para veículos a motor e seus reboques.  RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    nº 46 da Comissão nº 46 da Comissão nº 46 da Comissão nº 46 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 relativas à homologação de dispositivos para visão indireta e de veículos a motor equipados com estes dispositivos.  Regulamento (UE) n.Regulamento (UE) n.Regulamento (UE) n.Regulamento (UE) n.ºººº    865/2014 da 865/2014 da 865/2014 da 865/2014 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 8 de , de 8 de , de 8 de , de 8 de AAAAgostogostogostogosto        Retifica a versão em língua espanhola do Regulamento (UE) n.o 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.   Regulamento (UE) n.ºRegulamento (UE) n.ºRegulamento (UE) n.ºRegulamento (UE) n.º    866/2014 da 866/2014 da 866/2014 da 866/2014 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 8 de A, de 8 de A, de 8 de A, de 8 de Agostogostogostogosto        Altera os anexos III, V e VI do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos.   RRRRegulamento de Execução (UE) n.º egulamento de Execução (UE) n.º egulamento de Execução (UE) n.º egulamento de Execução (UE) n.º 889/2014 da Comissão889/2014 da Comissão889/2014 da Comissão889/2014 da Comissão, de 14 de A, de 14 de A, de 14 de A, de 14 de Agostogostogostogosto        Altera o Regulamento (CEE) n.o 2454/93, no que se refere ao reconhecimento dos requisitos de segurança comuns no âmbito do programa de agentes reconhecidos e expedidores 

conhecidos e do programa relativo aos operadores económicos autorizados.   Regulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.º    890/2014 da Comissão890/2014 da Comissão890/2014 da Comissão890/2014 da Comissão, de 14 de , de 14 de , de 14 de , de 14 de AAAAgostogostogostogosto        Aprova a substância ativa metobromurão, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão.   Regulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.ºRegulamento de Execução (UE) n.º    891/2014 da Comissão891/2014 da Comissão891/2014 da Comissão891/2014 da Comissão, de 14 de , de 14 de , de 14 de , de 14 de AAAAgostogostogostogosto        Aprova a substância ativa aminopiralida, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão.  


