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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

2/2016/A, de 11 de Fevereiro 

Executa o Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2016. 

JO- I Série – N.º 20 – 12.02.2016 

 

Certificação Energética de Edifícios 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2016/A, 

de 2 de Fevereiro 

Adapta à Região Autónoma dos Açores o 

Sistema de Certificação Energética de Edifícios, 

o regime de acesso e de exercício da atividade 

de perito qualificado para a certificação 

energética e de técnico de instalação e 

manutenção de edifícios e sistemas e o regime 

excecional e temporário aplicável à reabilitação 

de edifícios ou de frações, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou 

localizados em áreas de reabilitação urbana, 

sempre que se destinem a ser afetos total ou 

predominantemente ao uso habitacional.  

JO- I Série – N.º 18 – 05.02.2016 

 

Portaria N.º 17-A/2016, de 4 de Fevereiro 

Primeira alteração à Portaria nº 349-D/2013, de 

2 de dezembro, que estabelece os requisitos de 

conceção relativos à qualidade térmica da 

envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos 

dos edifícios novos, dos edifícios sujeitos a 

grande intervenção e dos edifícios existentes. 

DR- I Série – N.º 24 – 04.02.2016 

 

Combustíveis 

Declaração de Retificação N.º 1/2016, de 1 

de Fevereiro 

Retifica a Resolução do Conselho do Governo 

n.º 20/2016, que aprova os mecanismos de 

comercialização do gasóleo colorido e marcado 

na Região Autónoma dos Açores, publicada no 

Jornal Oficial, I série, n.º 10, de 22 de janeiro.  

JO- I Série – N.º 15 – 01.02.2016 

 

Despacho Normativo n.º 9/2016, de 4 de 

Fevereiro 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 5/2016, de 21 de janeiro. 

JO- I Série – N.º 17 – 04.02.2016 

 

Despacho Normativo n.º 10/2016, de 4 de 

Fevereiro 

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 6/2016, de 

21 de janeiro. 

JO- I Série – N.º 17 – 04.02.2016 

 

Finanças 

Despacho 1823/2016, de 5 de Fevereiro 

Declaração periódica de rendimentos modelo 

22, respetivos anexos e instruções de 

preenchimento. 

DR- II Série – N.º 25 – 05.02.2016 

 

Decreto-Lei 5/2016, de 8 de Fevereiro 

Consagra medidas transitórias sobre deduções 

à coleta, a aplicar à declaração de rendimentos 

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares relativa ao ano de 2015.  

DR- I Série – N.º 26 – 08.02.2016 

 

Incentivos  

Portaria N.º 9/2016, de 11 de Fevereiro  

Cria o sistema de apoio à promoção de produtos 

originários da Região Autónoma dos Açores. 

https://dre.pt/application/file/73441067
https://dre.pt/application/file/73435988
https://dre.pt/application/file/73462898
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Revoga a Portaria n.º 39/2012, de 29 de março, 

a Portaria n.º 11/2014, de 24 de fevereiro, e a 

Portaria n.º 45/2014, de 9 de julho.   

JO – I Série – N.º 19 – 11.02.2016 

 

Despacho N.º 238/2016, de 11 de 

Fevereiro 

Aprova a lista de produtos relativamente aos 

quais podem ser apresentados projetos de 

acesso aos mercados. 

JO – II Série – N.º 29 – 11.02.2016  

 

Despacho N.º 241/2016, de 11 de 

Fevereiro 

Aprova a tabela normalizada com o limite 

máximo do montante da comparticipação das 

despesas elegíveis para os projetos previstos na 

medida “acesso aos mercados”.  

JO – II Série – N.º 29 – 11.02.2016 

 

Portaria N.º 10/2016, de 12 de Fevereiro   

Altera a Portaria n.º 97/2015, de 20 de julho, 

que estabelece as regras de aplicação da 

Submedida 19.2 - Apoio à realização de 

operações no âmbito da estratégia de 

desenvolvimento promovido pelas comunidades 

locais, integrada na Medida 19 - Apoio ao 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

(DLBC) LEADER, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+).  

JO – I Série – N.º 20 – 12.02.2016 

 

Saúde 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/A, 

de 1 de Fevereiro  

Estabelece o regime jurídico do licenciamento e 

fiscalização das unidades de internamento e das 

equipas de apoio integrado domiciliário 

constituídas pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (doravante IPSS), 

Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade 

Pública e Entidades Privadas que prestem ou 

venham a prestar serviços de cuidados 

continuados e de apoio social.  

JO- I Série – N.º 16 – 02.02.2016 

 

Portaria N.º 22/2016, de 10 de Fevereiro 

Primeira alteração à Portaria nº 248/2013, de 5 

de agosto, que aprova o Regulamento de 

Notificação Obrigatória de Doenças 

Transmissíveis e Outros Riscos em Saúde 

Pública.  

DR – I Série – N.º 28 – 10.02.2016 

 

Sector Agrícola 

Portaria N.º 24-B/2016, de 11 de Fevereiro 

Procede à segunda alteração à Portaria nº 

57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o 

regulamento de aplicação do regime de 

pagamento base, pagamento por práticas 

agrícolas benéficas para o clima e para o 

ambiente, pagamento para os jovens 

agricultores, pagamento específico para o 

algodão e regime de pequena agricultura.  

DR – I Série – N.º 29 – 11.02.2016 

 

Portaria n.º 25/2016, de 12 de Fevereiro 

Procede à primeira alteração da Portaria nº 

169/2015, de 4 de junho, que estabelece as 

regras de reconhecimento de organizações de 

produtores e respetivas associações. 

DR – I Série – N.º 30 – 12.02.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/133 

da Comissão, de 1 de fevereiro de 2016 

 

https://dre.pt/application/file/73474644
https://dre.pt/application/file/73576886
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0058.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0058.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2016/140 

da Comissão, de 2 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/144 

da Comissão, de 3 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/157 

da Comissão, de 5 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/167 

da Comissão, de 8 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/174 

da Comissão, de 9 de fevereiro de 2016  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/179 

da Comissão, de 10 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/186 

da Comissão, de 11 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/191 

da Comissão, de 12 de fevereiro 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) 2016/124 

da Comissão, de 29 de janeiro de 2016 

Aprova o PHMB (1600; 1.8) como substância 

ativa existente para utilização em produtos 

biocidas do tipo 4.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/125 

da Comissão, de 29 de janeiro de 2016 

aprova o PHMB (1600; 1.8) como substância 

ativa existente para utilização em produtos 

biocidas dos tipos 2, 3 e 11.  

Regulamento Delegado (UE) 2016/127 da 

Comissão, de 25 de setembro de 2015 

completa o Regulamento (UE) n.º 609/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito aos requisitos específicos em matéria 

de composição e informação aplicáveis às 

fórmulas para lactentes e fórmulas de transição 

e no que diz respeito aos requisitos em matéria 

de informação sobre a alimentação de lactentes 

e crianças pequenas.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/128 da 

Comissão, de 25 de setembro de 2015 

completa o Regulamento (UE) n.º 609/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito aos requisitos específicos em matéria 

de composição e informação aplicáveis aos 

alimentos para fins medicinais específicos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/129 

da Comissão, de 1 de fevereiro de 2016 

altera o Regulamento (UE) n.º 37/2010 no que 

se refere à substância «Extrato semissólido 

purificado de Humulus lupulus L. contendo 

aproximadamente 48 % de ácidos beta (sob a 

forma de sais de potássio)».  

 

Regulamento (UE) 2016/130 da Comissão, 

de 1 de fevereiro de 2016 

adapta ao progresso técnico o Regulamento 

(CEE) n.º 3821/85 do Conselho relativo à 

introdução de um aparelho de controlo no 

domínio dos transportes rodoviários.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/131 

da Comissão, de 1 de fevereiro de 2016 

que aprova o C(M)IT/MIT (3:1) como substância 

ativa existente para utilização em produtos 

biocidas dos tipos 2, 4, 6, 11, 12 e 13.  

 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0045.01.POR&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0045.01.POR&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0151.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0151.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:035:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:035:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0097.01.POR&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0097.01.POR&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:038:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.024.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:024:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.024.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:024:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.024.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:024:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.024.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:024:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
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Decisão de Execução (UE) 2016/135 da 

Comissão, de 29 de janeiro de 2016 

que prorroga a validade da aprovação da 

flocumafena, do brodifacume e da warfarina 

para utilização em produtos biocidas do tipo 14.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/138 

da Comissão, de 2 de fevereiro de 2016 

relativo à não aprovação da substância ativa 3-

decen-2-ona, em conformidade com o  

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/139 

da Comissão, de 2 de fevereiro de 2016, 

que renova a aprovação da substância ativa 

metsulfurão-metilo como candidata a 

substituição, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º1107/2009 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 Delegado (UE) 2016/141 da 

Comissão, de 30 de novembro de 2015 

que altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 

639/2014 no que diz respeito a determinadas 

disposições sobre o pagamento para os jovens 

agricultores e sobre o apoio associado 

voluntário e que derroga ao artigo 53.º, n.º 6, do 

Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho.  

Regulamento (UE) 2016/143 da Comissão, 

de 18 de janeiro de 2016 

altera o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito às substâncias 

COS-OGA, cerevisana, hidróxido de cálcio, 

lecitina, Salix spp cortex, vinagre, frutose, vírus 

do mosaico da pera-melão, estirpe CH2, isolado 

1906, Verticillium albo atrum, isolado WCS850, 

e Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, 

estirpe D747.  

 

Regulamento (UE) 2016/156 da Comissão, 

de 18 de janeiro de 2016 

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 boscalide, clotianidina, 

tiametoxame, folpete e tolclofos-metilo no 

interior e à superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/161 da 

Comissão, de 2 de outubro de 2015 

complementa a Diretiva 2001/83/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

estabelecendo regras pormenorizadas para os 

dispositivos de segurança que figuram nas 

embalagens dos medicamentos para uso 

humano.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/166 da 

Comissão, de 8 de fevereiro de 2016 

que estabelece condições específicas aplicáveis 

à importação de géneros alimentícios que 

contenham ou consistam em folhas de bétel 

(Piper betle) originários da Índia e que altera o 

Regulamento (CE) n.º 669/2009.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/172 da 

Comissão, de 24 de novembro de 2015 

que complementa o Regulamento (UE) n.º 

691/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à especificação 

dos produtos energéticos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/177 

da Comissão, de 10 de fevereiro de 2016 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0065.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0065.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.027.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2016:027:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.031.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:031:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0143.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0143.01.POR&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.033.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:033:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:035:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.035.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:035:TOC
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aprova a substância ativa benzovindiflupir como 

candidata a substituição, 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. 

  

Regulamento (UE) 2016/178 da Comissão, 

de 10 de fevereiro de 2016 

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

1334/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à retirada de 

determinadas substâncias aromatizantes da lista 

da União.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/181 

da Comissão, de 10 de fevereiro de 2016 

institui um direito anti-dumping provisório sobre 

as importações de determinados produtos 

planos de aço laminados a frio originários da 

República Popular da China e da Federação da 

Rússia.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/182 

da Comissão, de 11 de fevereiro de 2016  

renova a aprovação da substância ativa 

piraflufena-etilo, 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.  

 

JURISPRUDÊNCIA 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

3/2016  

Declara, com força obrigatória geral, a 

inconstitucionalidade das normas do artigo 80º 

da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(subvenções mensais vitalícias atribuídas a ex-

titulares de cargos políticos)  

DR - I Série - N.º 22 - 02-02-2016 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

695/2015 

Não julga inconstitucional a norma, contida no 

nº 4 do artigo 19º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, no sentido de apenas abranger os 

trabalhadores que integrem o agregado da 

entidade patronal que seja pessoa física e já 

não os postos de trabalho criados por entidades 

empregadoras constituídas sob forma societária 

em favor de trabalhadores integrantes do 

agregado familiar de algum membro dos órgãos 

sociais, com responsabilidade de gestão.  

DR - II Série - N.º 23 - 03-02-2016 

 

Acórdão do Tribunal Constitucinal n.º 

111/2015 

Não julga inconstitucional a norma retirada do 

artigo 17º do Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas (CIRE), no sentido 

de a remissão para o Código de Processo Civil 

englobar igualmente a matéria dos recursos e 

seus requisitos de admissibilidade (maxime, 

critérios de valor e sucumbência); não julga 

inconstitucional a norma extraída do artigo 15º 

do CIRE, no sentido da prolação da sentença 

sem fixação do valor e com fixação processual 

do ativo, quando determinado a posteriori em 

face da mesma sentença, não constituir 

nulidade insanável e de conhecimento oficioso e 

poder ser atendível para efeitos de 

inadmissibilidade do recurso a apresentar por 

pessoa coletiva contra quem a insolvência tenha 

sido requerida. 

DR - II Série - N.º 26 - 08-02-2016 
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