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LEGISLAÇÃO 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 5/2016, de 21 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 1/2016, de 8 de janeiro. 

JO- I Série – N.º 9 – 21.01.2016 

 

Despacho Normativo n.º 6/2016, de 21 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 2/2016, de 8 

de janeiro. 

JO- I Série – N.º 9 – 21.01.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

20/2016, de 22 de Janeiro 

Aprova os mecanismos de comercialização do 

gasóleo colorido e marcado na Região 

Autónoma dos Açores.  

JO- I Série – N.º 10 – 22.01.2016 

 

Despacho Normativo n.º 8/2016, de 29 de 

Janeiro 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 48/2015, de 

31 de dezembro.  

JO- I Série – N.º 14 – 29.01.2016 

 

Finanças 

Aviso 890/2016, de 27 de janeiro 

Fixa os valores das taxas supletivas de juros 

moratórios em vigor para o 1º semestre de 

2016, relativamente aos créditos de que sejam 

titulares empresas comerciais, singulares ou 

coletivas.  

DR – II Série – N.º 18 – 27.01.2016 

 

Incentivos  

Portaria n.º 2/2016, de 19 de janeiro 

Altera a Portaria n.º 34/2015, de 23 de março, 

que estabelece as normas de aplicação da 

Submedida 15.1 -Pagamentos de compromissos 

silvoambientais e climáticos, da Medida 15 – 

Serviços silvoambientais e climáticos e 

conservação das florestas, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+). 

JO – I Série – N.º 7 – 19.01.2016 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

1/2016/A, de 27 de Janeiro 

Regulamenta o Subsistema de Incentivos para a 

Internacionalização.  

DR – I Série – N.º 18 – 27.01.2016 

 

Portaria n.º 8/2016, de 29 de Janeiro 

Estabelece um regime de ajuda extraordinário a 

conceder à aquisição de produto de categoria à 

aquisição de produto de categoria fibrosa 

destinado à alimentação do efetivo pecuário da 

Região Autónoma dos Açores.  

JO – I Série – N.º 14 – 29.01.2016 

 

Solidariedade Social 

Portaria n.º 5/2016, de 26 de Janeiro 

Altera a Portaria n.º 90/2002, de 12 de 

setembro. (Aprova a tabela de comparticipações 

familiares para Centros de Atividades de 

Tempos Livres (ATL’s) das instituições que 

mantêm acordos de cooperação com a 

Segurança Social).  

JO- I Série – N.º 12 – 26.01.2016 

 

https://dre.pt/application/file/73286334
https://dre.pt/application/file/73314139
https://dre.pt/application/file/73314139
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JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/40 

da Comissão, de 15 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/48 

da Comissão, de 18 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/58 

da Comissão, de 19 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/61 

da Comissão, de 20 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/69 

da Comissão, de 21 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/76 

da Comissão, de 22 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/86 

da Comissão, de 25 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/92 

da Comissão, de 26 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/106 

da Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/116 

da Comissão, de 28 de janeiro de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/38 

da Comissão, de 14 de janeiro de 2016 

que altera o Regulamento (CE) n.º 555/2008 no 

que diz respeito ao limite máximo dos 

adiantamentos do apoio aos investimentos e à 

inovação no âmbito dos programas nacionais de 

apoio ao setor vitivinícola.  

 

Regulamento (UE) 2016/46 da Comissão, 

de 18 de janeiro de 2016 

que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.o 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de oxadixil e espinetorame no 

interior e à superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/53 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que 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 dietofencarbe, mesotriona, 

metossulame e pirimifos-metilo no interior e à 

superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/54 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 

1334/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à inclusão de 

gama-glutamil-valil-glicina na lista da União de 

substâncias aromatizantes.  

 

Regulamento (UE) 2016/55 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 

1334/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito a determinadas 

substâncias aromatizantes.  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0045.01.POR&toc=OJ:L:2016:012:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0045.01.POR&toc=OJ:L:2016:012:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0018.01.POR&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0018.01.POR&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.015.01.0069.01.POR&toc=OJ:L:2016:015:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.015.01.0069.01.POR&toc=OJ:L:2016:015:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.017.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:017:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.017.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:017:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.019.01.0031.01.POR&toc=OJ:L:2016:019:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.019.01.0031.01.POR&toc=OJ:L:2016:019:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0057.01.POR&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0057.01.POR&toc=OJ:L:2016:023: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_.2016.011.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2016:012:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0040.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0043.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
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Regulamento (UE) 2016/56 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

extratos de alecrim (E 392) em matérias gordas 

para barrar.  

 

Regulamento (UE) 2016/60 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que 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 clorpirifos no interior e à 

superfície de certos produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/67 da Comissão, 

de 19 de janeiro de 2016 

que altera os anexos II, III e V do Regulamento 

(CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de ametoctradina, clortalonil, 

difenilamina, flonicamide, fluaziname, 

fluoxastrobina, halauxifena-metilo, 

propamocarbe, protioconazol, tiaclopride e 

trifloxistrobina no interior e à superfície de 

determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/75 da Comissão, 

de 21 de janeiro de 2016 

que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de fosetil no interior e à superfície 

de determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/71 da Comissão, 

de 26 de janeiro de 2016 

que altera os anexos II, III e V do Regulamento 

(CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de 1-metilciclopropeno, flonicamide, 

flutriafol, ácido indolilacético, ácido 

indolilbutírico, petoxamida, pirimicarbe, 

protioconazol e teflubenzurão no interior e à 

superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/105 

da Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que aprova o bifenil-2-ol como substância ativa 

existente para utilização em produtos biocidas 

dos tipos 1, 2, 4, 6 e 13.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/107 da 

Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que não aprova a cibutrina como substância 

ativa existente para utilização em produtos 

biocidas do tipo 21.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/108 da 

Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que não aprova o peróxido de 2-butanona como 

substância ativa existente para utilização em 

produtos biocidas dos tipos 1 e 2.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/109 da 

Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que não aprova o PHMB (1600; 1,8) como 

substância ativa existente para utilização em 

produtos biocidas dos tipos 1, 6 e 9.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/110 da 

Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que não aprova o triclosano como substância 

ativa existente para utilização em produtos 

biocidas do tipo 1.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/112 

da Comissão, de 27 de janeiro de 2016 

que altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95 no 

que respeita à fixação dos preços 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.015.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2016:015:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.020.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:020:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0074.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0074.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0081.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0081.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0083.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0083.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0084.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0084.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0086.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.021.01.0086.01.POR&toc=OJ:L:2016:021:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:023:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:023:TOC
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representativos nos setores da carne de aves de 

capoeira e dos ovos, bem como para a 

ovalbumina.  

 

Regulamento (UE) 2016/113 da Comissão, 

de 28 de janeiro de 2016 

que institui um direito anti-dumping provisório 

sobre as importações de varões para betão 

armado em aço de elevado desempenho à 

fadiga, originários da República Popular da 

China.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/115 

da Comissão, de 28 de janeiro de 2016 

que denuncia a aceitação do compromisso 

relativo a um produtor-exportador ao abrigo da 

Decisão de Execução 2013/707/UE, que 

confirma a aceitação de um compromisso 

oferecido no âmbito dos processos anti-dumping 

e antissubvenções relativos às importações de 

módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de 

componentes-chave (ou seja, células) 

originários ou expedidos da República Popular 

da China durante o período de aplicação das 

medidas definitivas.  

 

JURISPRUDÊNCIA 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

620/2015  

Não julga inconstitucional a norma de 

incidência constante da verba 28.1 da 

Tabela Geral do Imposto do Selo, quando 

interpretada no sentido de que nela se 

incluem os prédios urbanos habitacionais 

em propriedade total compostos por partes 

suscetíveis de utilização independente e 

consideradas separadamente na inscrição 

matricial. 

DR - II Série - N.º 13 - 20-01-2016 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

n.º 3/2016 

Uniformiza jurisprudência relativa à obrigação 

de indemnizar por parte do banco, decorrente 

da falta de pagamento do cheque com 

fundamento em ordem de revogação do sacado, 

nos casos em que a conta sacada se encontre 

insuficientemente provisionada.  

DR – I Série – N.º 15 – 22.01.2016 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.023.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:023:TOC
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