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LEGISLAÇÃO 

Açores 

Decreto Legislativo Regional N.º 1/2016/A, 

de 8 de Janeiro 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2016. 

DR- N.º 5 - I Série – 08-01-2016 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2016/A, 

de 12 de Janeiro 

Aprova o Plano Anual Regional para 2016.  

DR- N.º7 - I Série – 12-01-2016 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 1/2016, de 8 de 

Janeiro 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 45/2015, de 23 de dezembro. 

JO- I Série – N.º 2 – 08.01.2016 

 

Despacho Normativo n.º 2/2016, de 8 de 

Janeiro 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 46/2016, de 

23 de dezembro. 

JO- I Série – N.º 2 – 08.01.2016 

 

Finanças 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 1-

A/2016, de 7 de Janeiro 

Autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., a emitir 

dívida pública fundada no período transitório até 

entrada em vigor do Orçamento do Estado para 

2016. 

DR – N.º 4 – I Série – 1.º Suplemento – 07-01-

2016 

 

Despacho n.º 352-A/2016, de 8 de Janeiro 

Aprova as tabelas de retenção da sobretaxa de 

IRS. 

DR – II Série – 1.º Suplemento – N.º 5 – 

08.01.2016  

 

Incentivos  

Resolução n.º 12/2016, de 7 de Janeiro 

Aprova o regime excecional de apoios a 

conceder, na sequência das intempéries que 

assolaram as ilhas de Santa Maria, São Miguel 

e da Terceira, no passado dia 14 de dezembro 

de 2015. 

JO- I Série – N.º 1 – 07.01.2016  

 

Resolução n.º 14/2015, de 11 de Janeiro 

Aprova o regime excecional de apoio aos 

profissionais da pesca, na sequência das 

intempéries que assolaram, em 14 de dezembro 

de 2015, os concelhos de Ponta Delgada, 

Lagoa, Povoação e Angra do Heroísmo. 

JO- I Série – N.º 3 – 11.01.2016 

 

Resolução n.º 15/2015, de 11 de Janeiro 

Apoia os agricultores afetados pelas intempéries 

que assolaram as Ilhas de Santa Maria, São 

Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e 

Faial, no passado dia 14 de dezembro. 

JO- I Série – N.º 3 – 11.01.2016 

 

Ordem dos Arquitetos 

Regulamento n.º 26/2016, de 13 de Janeiro 

Estabelece as regras destinadas ao 

funcionamento da Bolsa de Peritos Arquitetos 

da Ordem dos Arquitetos, definindo as 

competências e valências necessárias para o 

exercício da atividade de Perito Arquiteto.  

DR – II Série - N.º 8/2016 -13.01.2016 

https://dre.pt/application/file/73070262
https://dre.pt/application/file/73070262
https://dre.pt/application/file/73135176
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Recursos Geotérmicos 

Resolução n.º 10/2016, de 7 de Janeiro 

Qualifica as formações geológicas e o calor dos 

fluidos captados no Campo Geotérmico do Pico 

Alto como recurso geotérmico, bem como os 

poços PA2, PA3, PA4 como poços geotérmicos 

de produção e o poço PA8 como poço 

geotérmico de injeção. 

JO- I Série – N.º 1 – 07.01.2016  

 

Tráfego Marítimo 

Decreto-Lei n.º 3/2016, de 12 de Janeiro 

Transpõe a Diretiva n.º 2014/100/UE, da 

Comissão, de 28 de outubro de 2014, que altera 

a Diretiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 

2002, relativa à instituição de um sistema 

comunitário de acompanhamento e de 

informação do tráfego de navios, procedendo à 

sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 180/2004, de 

27 de julho. 

DR- N.º7 - I Série – 12-01-2016 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2 da 

Comissão, de 4 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/10 

da Comissão, de 5 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/14 

da Comissão, de 6 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/16 

da Comissão, de 7 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/20 

da Comissão, de 8 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/23 

da Comissão, de 11 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/25 

da Comissão, de 12 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/28 

da Comissão, de 13 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/33 

da Comissão, de 14 de janeiro de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento (UE) 2016/1 da Comissão, de 

3 de dezembro de 2015 

altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de bifenazato, boscalide, 

ciazofamida, ciromazina, dazomete, 

ditiocarbamatos, fluazifope-P, mepanipirime, 

metrafenona, piclorame, propamocarbe, 

piridabena, piriofenona, sulfoxaflor, tebuconazol, 

tebufenepirade e tirame no interior e à superfície 

de determinados produtos. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/6 da 

Comissão, de 5 de janeiro de 2016 

impõe condições especiais à importação de 

géneros alimentícios e alimentos para animais 

originários ou expedidos do Japão após o 

acidente na central nuclear de Fukushima e que 

revoga o Regulamento de Execução (UE) n.o 

322/2014.  

https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0100
https://dre.pt/application/external/eurolex?02L0059
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/507225/details/normal?l=1
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.001.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:001:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.001.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:001:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:004:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:004:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.005.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:005:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.005.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:005:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.008.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:008:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.008.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:008:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.010.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2016:010:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.010.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2016:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.002.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:002:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2016/7 da 

Comissão, de 5 de janeiro de 2016 

estabelece o formulário-tipo do Documento 

Europeu Único de Contratação Pública.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/12 

da Comissão, de 6 de janeiro de 2016 

encerra o reexame intercalar parcial das 

medidas antidumping e de compensação 

aplicáveis às importações de módulos 

fotovoltaicos de silício cristalino e de 

componentes-chave (ou seja, células) 

originários ou expedidos da República Popular 

da China. 

 

Regulamento n.º 121 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE)  

Prescrições uniformes relativas à homologação 

de veículos no que diz respeito à localização e 

identificação de comandos manuais, avisadores 

e indicadores [2016/18]. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/24 

da Comissão, de 8 de janeiro de 2016 

impõe condições especiais à importação de 

amendoins provenientes do Brasil, Capsicum 

annuum e noz-moscada provenientes da Índia e 

noz-moscada proveniente da Indonésia e que 

altera os Regulamentos (CE) n.o 669/2009 e 

(UE) n.o 884/2014.  

 

Regulamento (UE) 2016/27 da Comissão, 

de 13 de janeiro de 2016 

altera o anexo III e o anexo IV do Regulamento 

(CE) n.o 999/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece regras para a 

prevenção, o controlo e a erradicação de 

determinadas encefalopatias espongiformes 

transmissíveis. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/32 

da Comissão, de 14 de janeiro de 2016 

torna extensivo o direito anti-dumping definitivo 

instituído pelo Regulamento de Execução (UE) 

2015/82 sobre as importações de ácido cítrico 

originário da República Popular da China às 

importações de ácido cítrico originário da 

Malásia, independentemente de ser ou não 

declarado originário da Malásia.  

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

n.º 2/2016  

É proibida, nos termos do preceituado pelo art.º 

15.º da LCCG, por contrária à boa-fé, a cláusula 

contratual geral que autoriza o banco 

predisponente a compensar o seu crédito sobre 

um cliente com o saldo de conta colectiva 

solidária, de que o mesmo cliente seja ou venha 

a ser contitular. É proibida, nos termos do 

preceituado pelo art.º 18.º al. a) da LCCG, a 

cláusula contratual geral que autoriza o banco 

predisponente a ceder total ou parcialmente a 

sua posição contratual para outras entidades do 

respetivo grupo, sediadas em Portugal ou no 

estrangeiro. A nulidade da cláusula de atribuição 

de competência territorial pode ser apreciada 

em acção inibitória, em função da valoração do 

quadro contratual padronizado e não apenas no 

âmbito dos contratos concretos.  

DR - N.º 4 - I Série – 07-01-2016 

 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:004:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:004:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.005.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:005:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.008.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:008:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.008.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:008:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.010.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:010:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.010.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:010:TOC
https://dre.pt/application/file/73047439
https://dre.pt/application/file/73047439

