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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

70/2016 de 1 de Abril de 2016 

Altera o n.º 1 da Resolução n.º 40/2015, de 6 de 

março. (Aprova o procedimento de adesão ao 

selo da Marca Açores para os produtos 

alimentares e de artesanato). 

JO – I Série – N.º 42 – 01.04.2016 

 

Portaria n.º 37/2016 de 1 de Abril de 2016 

Regula o modo de funcionamento das visitas ao 

Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, e ao 

Palácio dos Capitães Generais, em Angra do 

Heroísmo, bem como o funcionamento das 

visitas aos jardins envolventes do Palácio de 

Sant’Ana.  

JO – I Série – N.º 42 – 01.04.2016 

 

Declaração de Retificação n.º 6/2016, de 

26 de Abril  

Retifica o Decreto Legislativo Regional nº 

6/2016/A, de 29 de março, da Região Autónoma 

dos Açores, que aprova o Plano Estratégico de 

Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores 

(PEPGRA) publicado no Diário da República nº 

61, 1ª série, de 29 de março de 2016. 

DR – I Série – N.º 80 – 26.04.2016 

 

Declaração n.º 2/2016 de 29 de Abril de 

2016 

Publica as alterações orçamentais efectuadas 

até 31 de março, respeitantes ao Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para 2016. 

JO – I Série – N.º 53 – 29.04.2016 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 16/2016 de 27 de 

Abril de 2016 

Prorroga o período de adaptação e o início da 

comercialização do gasóleo colorido e marcado 

na Região Autónoma dos Açores.  

JO – I Série – N.º 51 – 27.04.2016 

 

Finanças 

Portaria n.º 66/2016, de 1 de abril 

Fixa o valor da taxa de segurança alimentar 

mais para o ano de 2016.  

DR – I Série – N.º 64 – 01.04.2016 

 

Portaria n.º 67-A/2016, de 4 de abril  

Determina a cor de fundo da estampilha 

especial para selagem dos produtos de tabaco 

manufaturado e fixa o preço unitário da 

estampilha especial.  

DR – I Série – N.º 65 – 04.04.2016 

 

Decreto-Lei n.º 18/2016 de 13 de abril 

Estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2016, 

aprovado pela Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de 

março. 

DR – I Série – N.º 72 – 13.04.2016 

 

Portaria n.º 93/2016, de 13 de abril  

Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS 

designado Anexo SS e as respetivas Instruções 

de Preenchimento e revoga a Portaria nº 

284/2014, de 31 de dezembro.  

DR – I Série – N.º 75 – 18.04.2016 

 

Declaração de Retificação n.º 5/2016  

Retifica o Decreto-Lei nº 18/2016, de 13 de abril, 

das Finanças, que estabelece as normas de 

execução do Orçamento do Estado para 2016, 

publicado no Diário da República, nº 72, 1ª 

série, de 13 de abril de 2016.  

DR – I Série – N.º 78 – 21.04.2016 
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Incentivos 

Portaria n.º 39/2016 de 4 de Abril de 2016 

Estabelece o regime de aplicação do Programa 

de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal, 

adiante designado por “PROAMAF”. 

JO – I Série – N.º 43 – 04.04.2016 

 

Portaria n.º 40/2016 de 5 de Abril de 2016 

Regulamenta a linha de crédito de apoio à 

pesca local e costeira, designada por 

CREDIPESCA, criada pela Resolução do 

Conselho do Governo n.º 53/2016, de 30 de 

março. 

JO – I Série – N.º 44 – 05.04.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

89/2016 de 27 de Abril de 2016 

Altera o anexo A do regulamento anexo à 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

15/2016, de 11 de janeiro e republica o anexo II 

do regulamento anexo à Resolução do 

Conselho do Governo n.º 40/2015, de 6 de 

março (regime excecional de apoio aos 

agricultores afetados pelas intempéries que 

assolaram as Ilhas de Santa Maria, São Miguel, 

Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, 

durante o dia 14 de dezembro de 2015).  

JO – I Série – N.º 51 – 27.04.2016 

 

Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras 

Decreto-Lei n.º 20/2016 de 20 de abril 

Procede à 41ª alteração ao Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

298/92, de 31 de dezembro, visando conferir 

aos acionistas de instituições de crédito a 

possibilidade de reavaliarem periodicamente a 

justificação dos limites estatutários em matéria 

de detenção e exercício dos direitos de voto. 

DR – I Série – N.º 77 – 20.04.2016 

 

Ordem dos Arquitetos 

Regulamento n.º 350/2016, de 4 de abril 

Estabelece as regras a observar na inscrição na 

Ordem, nos termos do Estatuto da Ordem e da 

legislação aplicável.  

DR – II Série – N.º 65 – 04.04.2016 

 

Saúde 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/A, 

de 8 de abril 

Estabelece o regime que enquadra a 

responsabilidade financeira da Região na 

prestação de cuidados de saúde aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelo Serviço 

Regional de Saúde (SRS), e consagra, nesse 

domínio, o princípio da reciprocidade.  

DR – I Série – N.º 69 – 08.04.2016 

 

Sector Agrícola 

Portaria n.º 41/2016 de 5 de Abril de 2016 

Regulamenta as condições de atribuição da 

compensação financeira aos produtores de leite 

de vaca da Região Autónoma dos Açores, 

prevista nos termos da Resolução n.º 75/2016, 

de 1 de abril. 

JO – I Série – N.º 44 – 05.04.2016 

 

Sector das Pescas 

Portaria n.º 96/2016 de 19 de abril 

Estabelece, para o ano de 2016, as medidas de 

gestão para a raia curva (Raja undulata) e as 

condições a observar relativamente à recolha de 

informação para a avaliação científica desta 

unidade populacional. 

DR – I Série – N.º 76 – 19.04.2016 
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Segurança Social 

Portaria n.º 65/2016, de 1 de abril 

Define a atualização anual das pensões e de 

outras prestações sociais atribuídas pelo 

sistema de segurança social, do regime de 

proteção social convergente atribuídas pela 

CGA e por incapacidade permanente para o 

trabalho e por morte decorrentes de doença 

profissional, para o ano de 2016.  

DR – I Série – N.º 64 – 01.04.2016 

 

Portaria n.º 67/2016, de 1 de abril 

Define a idade normal de acesso à pensão de 

velhice do regime geral da segurança social em 

2017 e o fator de sustentabilidade para 2016 e 

revoga a Portaria nº 277/2014, de 26 de 

dezembro.  

DR – I Série – N.º 64 – 01.04.2016 

 

Lei n.º 9/2016, de 4 de abril  

Programa especial de apoio social para a Ilha 

Terceira.  

DR – I Série – N.º 65 – 04.04.2016 

 

Trabalho 

Lei n.º 8/2016, de 1 de abril  

Procede à décima alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de 

fevereiro, restabelecendo feriados nacionais.  

DR – I Série – N.º 64 – 01.04.2016 

 

Transportes 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2016/A 

de 26 de Abril de 2016 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/2006/A, de 12 de junho, que 

estabelece o regime jurídico do transporte 

coletivo de crianças.  

JO – I Série – N.º 52 – 28.04.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/483 

da Comissão, de 1 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/528 

da Comissão, de 4 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/536 

da Comissão, de 5 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/540 

da Comissão, de 6 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/546 

da Comissão, de 7 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/550 

da Comissão, de 8 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/562 

da Comissão, de 11 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/570 

da Comissão, de 12 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/574 

da Comissão, de 13 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/577 

da Comissão, de 14 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/584 

da Comissão, de 15 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/595 

da Comissão, de 18 de abril de 2016 
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Regulamento de Execução (UE) 2016/607 

da Comissão, de 19 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/616 

da Comissão, de 20 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/624 

da Comissão, de 21 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/639 

da Comissão, de 22 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/648 

da Comissão, de 25 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/652 

da Comissão, de 26 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/660 

da Comissão, de 27 de abril de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento (UE) 2016/479 da Comissão, 

de 1 de abril de 2016 

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

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

glicosídeos de esteviol (E 960) como 

edulcorante em bebidas com valor energético 

reduzido ou sem adição de açúcar.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/480 

da Comissão, de 1 de abril de 2016 

estabelece regras comuns respeitantes à 

interligação dos registos eletrónicos nacionais 

das empresas de transporte rodoviário e que 

revoga o Regulamento (UE) n.º 1213/2010.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/481 

da Comissão, de 1 de abril de 2016  

revoga o Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da 

Comissão que fixa determinadas disposições de 

aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 

Conselho que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário.  

 

Regulamento (UE) 2016/486 da Comissão, 

de 29 de março 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 ciazofamida, cicloxidime, ácido 

difluoroacético, fenoxicarbe, flumetralina, 

fluopicolida, flupiradifurona, fluxapiroxade, 

cresoxime-metilo, mandestrobina, mepanipirime, 

metalaxil-M, pendimetalina e teflutrina no interior 

e à superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/548 

da Comissão, de 8 de abril de 2016 

aprova a substância de base fosfato diamónico, 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação de produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/549 

da Comissão, de 8 de abril de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 no que se refere à prorrogação dos 

períodos de aprovação das substâncias ativas 

bentazona, cihalofope-butilo, diquato, 

famoxadona, flumioxazina, DPX KE 459 

(flupirsulfurão-metilo), metalaxil-M, picolinafena, 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.106.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:106:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.106.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:106:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.108.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:108:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.108.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:108:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.109.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:109:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.109.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:109:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.111.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:111:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.111.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:111:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.114.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:114:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.114.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:114:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.090.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:090:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.095.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:095:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.095.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:095:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.095.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:095:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.095.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:095:TOC


 

Destaque 
Abril 2016  

 

prossulfurão, pimetrozina, tiabendazol e 

tifensulfurão-metilo.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/558 da 

Comissão, de 11 de abril de 2016 

autoriza acordos e decisões de cooperativas, e 

outras formas de organização de produtores, no 

setor do leite e dos produtos lácteos, relativos 

ao planeamento da produção.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/559 

da Comissão, de 11 de abril de 2016 

autoriza acordos e decisões relativos ao 

planeamento da produção no setor do leite e 

dos produtos lácteos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/560 

da Comissão, de 11 de abril de 2016 

aprova a substância de base soro de leite, 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 de Execução (UE) 2016/561 

da Comissão, de 11 de abril de 2016 

altera o anexo IV do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 577/2013 no que diz respeito ao 

modelo de certificado sanitário para a circulação 

de cães, gatos e furões para um Estado-

Membro a partir de um território ou país terceiro 

para fins não comerciais.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/575 da 

Comissão, de 29 de março de 2016 

prorroga a validade da Decisão 2006/502/CE 

que obriga os Estados-Membros a tomarem as 

medidas necessárias para garantir que no 

mercado apenas se coloquem isqueiros seguros 

para as crianças e proibir a colocação no 

mercado de isqueiros novidade (novelty lighters) 

[notificada com o número C(2016) 1702]. 

Regulamento de Execução (UE) 2016/576 

da Comissão, de 14 de abril de 2016 

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

diz respeito à substância rafoxanida.  

 

Regulamento (UE) 2016/567 da Comissão, 

de 6 de abril 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 clorantraniliprol, ciflumetofena, 

ciprodinil, dimetomorfe, ditiocarbamatos, 

fenamidona, fluopirame, flutolanil, imazamox, 

metrafenona, miclobutanil, propiconazol, 

sedaxane e espirodiclofena no interior e à 

superfície de certos produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/582 da Comissão, 

de 15 de abril de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 333/2007 no que 

diz respeito à análise do arsénio na forma 

inorgânica, chumbo e hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos e a certos critérios de 

desempenho da análise.  

 

Regulamento (UE) 2016/591 do Conselho, 

de 15 de abril de 2016 

altera o Regulamento (UE) n.º 1370/2013, que 

determina medidas sobre a fixação de certas 

ajudas e restituições relativas à organização 

comum dos mercados dos produtos agrícolas, 

no que se refere às limitações quantitativas 

aplicáveis à compra de manteiga e de leite em 

pó desnatado. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/605 

da Comissão, de 19 de abril de 2016 
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relativo à abertura e ao modo de gestão de um 

contingente pautal temporário de azeite 

originário da Tunísia e que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1918/2006.  

Regulamento (UE) 2016/621 da Comissão, 

de 21 de abril de 2016 

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

1223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos produtos cosméticos.  

 

Regulamento (UE) 2016/622 da Comissão, 

de 21 de abril de 2016 

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

1223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos produtos cosméticos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/623 

da Comissão, de 21 de abril de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

498/2012 sobre a atribuição de contingentes 

pautais aplicáveis às exportações de madeira 

provenientes da Federação da Rússia para a 

União Europeia. 

 

Regulamento (UE) 2016/589 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de abril de 2016 

relativo a uma rede europeia de serviços de 

emprego (EURES), ao acesso dos 

trabalhadores a serviços de mobilidade e ao 

desenvolvimento da integração dos mercados 

de trabalho, e que altera os Regulamentos (UE) 

n.º 492/2011 e (UE) n.º 1296/2013.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/635 

da Comissão, de 22 de abril de 2016 

altera o anexo do Regulamento (CE) n.º 

2870/2000 no que respeita a certos métodos de 

análise de referência aplicáveis no setor das 

bebidas espirituosas.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/636 

da Comissão, de 22 de abril de 2016 

retira a aprovação da substância ativa 

isobutirato de Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-

1-ilo, em conformidade com o Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento (UE) 2016/637 da Comissão, 

de 22 de abril 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) 2016/638 

da Comissão, de 22 de abril de 2016 

retira a aprovação da substância ativa acetato 

de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento (UE) 2016/631 da Comissão, 

de 14 de abril de 2016 

estabelece um código de rede relativo a 

requisitos da ligação de geradores de 

eletricidade à rede.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/654 da 

Comissão, de 26 de fevereiro de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 673/2005 do 

Conselho, que institui direitos aduaneiros 

adicionais sobre as importações de certos 

produtos originários dos Estados Unidos da 

América.  
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Regulamento de Execução (UE) 2016/662 

da Comissão, de 1 de abril de 2016 

relativo a um programa de controlo coordenado 

plurianual da União para 2017, 2018 e 2019, 

destinado a garantir o respeito dos limites 

máximos de resíduos de pesticidas no interior e 

à superfície dos alimentos de origem vegetal e 

animal e a avaliar a exposição dos 

consumidores a estes resíduos. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/668 

da Comissão, de 27 de abril de 2016 

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

respeita à fixação dos preços representativos 

nos setores da carne de aves de capoeira e dos 

ovos, bem como para a ovalbumina.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/669 

da Comissão, de 28 de abril de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

808/2014 no que diz respeito à alteração e ao 

conteúdo dos programas de desenvolvimento 

rural, à publicidade para estes programas, e às 

taxas de conversão em cabeças normais.  

 

JURISPRUDÊNCIA 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

76/2016 

Julga inconstitucional a norma contida no nº 1 

do artigo 257º da Lei nº 35/2004, de 29 de julho 

(dever de comunicação dos acidentes de 

trabalho às autoridades administrativas que é 

imposto aos empregadores). 

DR – II Série – N.º 67 – 06.04.2016 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

n.º 8/2016 

Os imóveis construídos por empresa de 

construção civil, destinados a comercialização, 

estão excluídos da garantia do privilégio 

imobiliário especial previsto no art. 377º, nº 1, al. 

b), do Código do Trabalho de 2003.  

DR – I Série – N.º 74 – 15.04.2016 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 139/2016 

Não julga inconstitucional a norma do artigo 31º, 

nº 3, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de 

julho, na redação introduzida pela Lei nº 32-

B/2002, de 30 de dezembro, na interpretação 

segundo a qual a isenção prevista no nº 2 do 

mesmo artigo para as mais-valias realizadas 

pelas SGPS mediante a transmissão onerosa de 

partes de capital de que sejam titulares nunca é 

aplicável se as partes de capital tiverem sido 

adquiridas a entidades com as quais existam 

relações especiais, nos termos do nº 4 do artigo 

58º do Código do IRC (atual artigo 63º, nº 4), 

caso essas mesmas partes de capital tenham 

sido detidas, pela alienante, por período inferior 

a três anos.  

DR – II Série – N.º 78 – 21.04.2016 
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