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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Portaria n.º 45/2016 de 13 de maio de 2016 

Procede ao reordenamento do regime jurídico 

de preços de bens e serviços. Revoga a Portaria 

n.º 62/2014, de 19 de setembro.  

JO – I Série – N.º 59 - 13.05.2016 

 

Aviso n.º 6046/2016, de 11 de maio  

Código de Posturas do Município da Praia da 

Vitória. 

DR – II Série – N .º 91 – 11.05.2016 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 9/2016/A 

Aprova o 1º Orçamento Suplementar da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores para o ano de 2016. 

DR – I Série – N .º 95 – 17.05.2016 

 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 17/2016 de 4 de 

maio de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 15/2016, de 

30 de março. 

JO – I Série – N.º 54 - 04.05.2016 

 

Despacho Normativo n.º 19/2016 de 27 de 

Maio de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 17/2016, de 

04 de maio.  

JO – I Série – N .º 65 – 27.05.2016 

 

Despacho Normativo n.º 20/2016 de 30 de 

Maio de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 14/2016, de 17 de março. 

JO – I Série – N .º 66 – 30.05.2016 

 

Despacho Normativo n.º 21/2016 de 30 de 

Maio de 2016 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo colorido e marcado consumido na 

agricultura e do gasóleo colorido e marcado 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

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

4 de fevereiro. 

JO – I Série – N .º 66 – 30.05.2016 

 

Finanças 

Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio 

Define os critérios de seleção dos contribuintes 

cuja situação tributária deva ser acompanhada 

pela Unidade dos Grandes Contribuintes e 

revoga a Portaria nº 107/2013, de 15 de março.  

DR – I Série – N .º 90 – 10.05.2016 

 

Portaria n.º 137/2016, de 13 de maio 

Aprova o novo modelo de impresso de 

declaração e respetivas instruções, designado 

por Declaração de Operações Transfronteiras 

(Modelo 38). 

DR – I Série – N .º 93 – 13.05.2016 

 

Despacho n.º 6635-A/2016, de 19 de maio 

Despacho que aprova as tabelas de retenção na 

fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares 

residentes na Região Autónoma dos Açores 

durante o ano de 2016. 

DR – II Série – N .º 97 – 19.05.2016 

https://dre.pt/application/file/74443277
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Lei n.º 13/2016, de 23 de maio 

Altera o Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 433/99, 

de 26 de outubro e a Lei Geral Tributária, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 

dezembro e protege a casa de morada de 

família no âmbito de processos de execução 

fiscal.  

DR – I Série – N .º 99 – 23.05.2016 

 

Portaria n.º 148-A/2016, de 23 de maio 

Estabelece os formatos comuns para a 

comunicação e disponibilização de informações 

sobre produtos do tabaco e cigarros eletrónicos 

e recargas, bem como o valor das taxas a pagar 

pelos fabricantes e importadores, relativamente 

à receção, conservação, tratamento, análise e 

publicação das informações. 

DR – I Série – N .º 99 – 23.05.2016 

 

Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 

25 maio 

Declaração de retificação à Lei nº 7-A/2016, de 

30 de março, Orçamento do Estado para 2016.  

DR – I Série – N .º 101  – 25.05.2016 

 

 

Formação 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

91/2016 de 24 de Maio de 2016 

Aprova o regulamento do Programa 

REQUALIFICAR. Revoga a Resolução do 

Conselho do Governo n.º 101/2013, de 8 de 

outubro.  

JO – I Série – N .º 63 – 24.05.2016 

 

Incentivos 

Portaria n.º 43/2016, de 4 de Maio de 2016 

Prorroga até ao dia 20 de maio de 2016 o 

período para apresentação de candidaturas 

referido no artigo 3.º da Portaria n.º 41/2016, de 

5 de abril.  

JO – I Série – N.º 54 - 04.05.2016 

 

Portaria n.º 44/2016 de 12 de Maio de 2016 

Regulamenta a linha de apoio designada por 

SAFIAGRI III, criada pela Resolução do 

Conselho do Governo n.º 64/2016, de 30 de 

março, e destinada a compensar os encargos 

financeiros bancários relativos a empréstimos 

aplicados em investimentos em explorações 

agrícolas localizadas na Região Autónoma dos 

Açores.  

JO – I Série – N.º 58 - 12.05.2016 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A, 

de 18 de maio 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo 

Regional nº 12/2014/A, de 9 de julho, que cria o 

Sistema de Incentivos para a Competitividade 

Empresarial – Competir+. 

DR – I Série – N .º 96 – 18.05.2016 

 

Ordem dos Engenheiros Técnicos 

 

Regulamento n.º 496/2016, de 20 de maio 

Alteração ao Regulamento nº 360/2012 – 

Regulamento de Atribuição do Título de 

Engenheiro Técnico Especialista.  

DR – II Série – N .º 98 – 20.05.2016 

 

Regulamento n.º 497/2016 ,de 20 de maio 

Alteração ao Regulamento nº 359/2012 – 

Regulamento de Atribuição do Título de 

Engenheiro Técnico Sénior.  

DR – II Série – N .º 98 – 20.05.2016 

 

Regulamento n.º 511/2016, de 24 de maio 
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Alteração ao Regulamento nº 621/2015 – 

Regulamento de Registo e Inscrição na Ordem 

dos Engenheiros Técnicos.  

DR – II Série – N .º 100 – 24.05.2016 

 

Saúde 

Portaria n.º 135/2016, de 12 de maio 

Estabelece as normas técnicas para o 

mecanismo de enchimento de cigarros 

eletrónicos e recargas.  

DR – I Série – N .º 92 – 12.05.2016 

 

Portaria n.º 138/2016, de 13 de maio 

Segunda alteração à Portaria nº 224/2015, de 

27 de julho, que estabelece o regime jurídico a 

que obedecem as regras de prescrição e 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

e define as obrigações de informação a prestar 

aos utentes.  

DR – I Série – N .º 93 – 13.05.2016 

 

Portaria n.º 154/2016 de 27 de maio 

Regula o regime de preços notificados dos 

medicamentos sujeitos a receita médica não 

comparticipados ou não comparticipáveis, nos 

termos da Portaria nº 195-C/2015, de 30 de 

junho. 

DR – I Série – N .º 102 – 27.05.2016 

 

Sector Agrícola 

Declaração de Retificação n.º 3/2016, de 5 

de maio de 2016 

Retifica a Resolução do Conselho do Governo 

n.º 89/2016, de 27 de abril que 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, e que se encontra 

publicada no n.º 51 da I Série do Jornal Oficial.  

JO – I Série – N.º 55 - 05.05.2016 

Despacho Normativo n.º 18/2016 de 19 de 

Maio de 2016 

Procede à alteração do Despacho Normativo n.º 

49/2015, de 31 de dezembro, que fixou os 

prazos para apresentação das candidaturas a 

algumas ajudas constantes da medida Prémios 

às Produções Animais do Programa POSEI- 

Portugal para os Açores; e do Despacho 

Normativo n.º 13/2016, de 29 de fevereiro, que 

fixou os prazos para apresentação dos 

documentos constitutivos da elegibilidade das 

ajudas/apoios no âmbito do programa POSEI-

Portugal e do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma dos Açores 2007-

2013 (PRORURAL) e 2014-2020 

(PRORURAL+). 

JO – I Série – N .º 61 – 19.05.2016 

 

Sector das Pescas 

Portaria n.º 46/2016 de 20 de Maio de 2016 

Aprova o Regulamento do Regime de 

Compensação dos Custos Suplementares para 

os Produtos da Pesca da Região Autónoma dos 

Açores.  

JO – I Série – N .º 62 – 20.05.2016 

 

Segurança Rodoviária 

Decreto Regulamentar n.º 1-A/2016 de 30 

de maio 

Determina as regras para a frequência de ação 

de formação de segurança rodoviária e para a 

realização de prova teórica do exame de 

condução, no âmbito do sistema de pontos e 

cassação do título de condução.  

DR – I Série – N .º 103 – 30.05.2016 

 

 

Segurança Social 

Portaria n.º 125/2016, de 6 de maio 

Estabelece uma dispensa parcial do pagamento 

de contribuições para a segurança social, 
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aplicável aos produtores de leite cru de vaca e 

aos produtores de carne de suíno, para o ano 

de 2016.  

DR – I Série – N .º 88 – 06.05.2016 

 

Seguros 

Norma regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 3/2016-R, de 12 de maio 

Elementos e informações que devem 

acompanhar a comunicação prévia dos projetos 

de aquisição, de aumento e de diminuição de 

participação qualificada em empresa de seguros 

ou de resseguros e em sociedade gestora de 

fundos de pensões e a comunicação da 

constituição de ónus ou encargos sobre 

participação qualificada em empresa de seguros 

ou de resseguros e em sociedade gestora de 

fundos de pensões.  

DR – II Série – N .º 104 – 31.05.2016 

 

Norma regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 4/2016-R, de 12 de maio 

Altera a norma regulamentar nº 6/2013-R, de 24 

de outubro, que regula os procedimentos 

operacionais de pagamento ou entrega dos 

montantes resultantes das taxas e contribuições 

incidentes sobre a atividade seguradora e dos 

fundos de pensões.  

DR – II Série – N .º 104 – 31.05.2016 

 

Norma regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 5/2016-R, de 12 de maio 

Certificação da informação de abertura para 

efeitos de supervisão.  

DR – II Série – N .º 104 – 31.05.2016 

 

Norma regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 6/2016-R, de 18 de maio 

Define a composição e regras de funcionamento 

do júri previsto na alínea a) do nº 5 do artigo 77º 

do regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora (RJASR), 

aprovado pela Lei nº 147/2015, de 9 de 

setembro e dos procedimentos a adotar para 

efeitos da certificação da qualificação 

profissional para o exercício de funções como 

atuário responsável. 

 DR – II Série – N .º 104 – 31.05.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

Regulamento de Execução (UE) 2016/677 

da Comissão, de 29 de abril de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/684 

da Comissão, de 2 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/686 

da Comissão, de 3 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/693 

da Comissão, de 4 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/700 

da Comissão, de 10 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/705 

da Comissão, de 11 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/711 

da Comissão, de 12 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/762 

da Comissão, de 13 de maio de 2016 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.116.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2016:116:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.116.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2016:116:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.117.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:117:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:120:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.121.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:121:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.121.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:121:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0069.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0069.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2016/767 

da Comissão, de 17 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/773 

da Comissão, de 18 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/781 

da Comissão, de 19 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/806 

da Comissão, de 20 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/813 

da Comissão, de 23 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/825 

da Comissão, de 25 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/832 

da Comissão, de 26 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/843 

da Comissão, de 27 de maio de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/855 

da Comissão, de 30 de maio 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) 2016/672 

da Comissão, de 29 de abril de 2016 

aprova o ácido peracético como substância ativa 

existente para utilização em produtos biocidas 

dos tipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/673 

da Comissão, de 29 de abril de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 889/2008 que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho 

relativo à produção biológica e à rotulagem dos 

produtos biológicos, no que respeita à produção 

biológica, à rotulagem e ao controlo.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/674 

da Comissão, de 29 de abril de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

543/2011 no que diz respeito aos volumes de 

desencadeamento dos direitos adicionais 

aplicáveis a determinadas frutas e produtos 

hortícolas.  

 

Regulamento (UE) 2016/683 da Comissão, 

de 2 de maio 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 

ácido propiónico — propionatos (E 280 — 283) 

em «tortillas».  

 

Regulamento (UE) 2016/691 da Comissão, 

de 4 de maio 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 

aditivos alimentares em caseinatos alimentares.  

 

Regulamento (UE) 2016/692 da Comissão, 

de 4 de maio de 2016 

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_.2016.127.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:127:TOC
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0097.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.133.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:133:TOC
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.137.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:137:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.137.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:137:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.140.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:140:TOC
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.141.01.0049.01.POR&toc=OJ:L:2016:141:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:142:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:142:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2016/703 

da Comissão, de 11 de maio de 2016 

institui um direito antidumping definitivo sobre as 

importações de determinados mecanismos de 

alavanca originários da República Popular da 

China na sequência de um reexame da 

caducidade em conformidade com o artigo 11.º, 

n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1225/2009.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/704 

da Comissão, de 11 de maio de 2016 

denuncia a aceitação do compromisso em 

relação a dois produtores-exportadores e que 

altera a Decisão de Execução (UE) 2015/87 que 

aceita o compromisso oferecido no âmbito do 

processo antidumping relativo às importações 

de ácido cítrico originário da República Popular 

da China.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/710 

da Comissão, de 12 de maio de 2016 

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

diz respeito à substância «carbonato de cobre».  

 

 

Decisão de Execução (UE) 2016/715 da 

Comissão, de 11 de maio de 2016 

define medidas respeitantes a determinados 

frutos originários de certos países terceiros a fim 

de impedir a introdução e propagação na União 

do organismo prejudicial Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa [notificada com o número 

C(2016) 2684].  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/757 da 

Comissão, de 3 de fevereiro de 2016 

determina as operações respeitantes à 

aplicação da regulamentação agrícola em 

relação às quais devem ser introduzidas 

informações no Sistema de Informação 

Aduaneiro.  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/764 da 

Comissão, de 12 de maio de 2016 

altera a Decisão de Execução (UE) 2015/789 

relativa às medidas para impedir a introdução e 

a propagação na União de Xylella fastidiosa 

(Wells et al.) [notificada com o número C(2016) 

2731].  

 

Retificação do Regulamento (UE) n.º 

1305/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013 

relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER) e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1698/2005 do Conselho (JO L 347 de 

20.12.2013 ).  

 

Retificação do Regulamento (UE) n.º 

1306/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013 

relativo ao financiamento, à gestão e ao 

acompanhamento da Política Agrícola Comum e 

que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 352/78, 

(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 

814/2000, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 

485/2008 do Conselho (JO L 347 de 

20.12.2013).  

 

Retificação do Regulamento (UE) nº 

1307/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013 

que estabelece regras para os pagamentos 

diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de 

apoio no âmbito da política agrícola comum e 

que revoga o Regulamento (CE) nº 637/2008 do 

Conselho e o Regulamento (CE) nº 73/2009 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013).  

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.122.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2016:122:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2016:125:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0077.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.126.01.0077.01.POR&toc=OJ:L:2016:126:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0001.02.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0001.02.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0001.02.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.130.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2016:130:TOC


 

Destaque  
Maio 2016  

 

 

Retificação do Regulamento (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013 

que estabelece uma organização comum dos 

mercados dos produtos agrícolas e que revoga 

os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 

234/79, (CE) n.º 1037/2001, (CE) n.º 1234/2007 

do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013).  

 

Retificação do Regulamento (UE) nº 

1370/2013 do Conselho, de 16 de 

dezembro de 2013 

que determina medidas sobre a fixação de 

certas ajudas e restituições relativas à 

organização comum dos mercados dos produtos 

agrícolas (JO L 346 de 20.12.2013).  

 

Retificação do Regulamento (UE) n.º 

1310/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013 

que estabelece certas disposições transitórias 

relativas ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (Feader), que altera o Regulamento (UE) 

n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos recursos e à sua 

distribuição em relação ao exercício de 2014, 

bem como o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 

Conselho e os Regulamentos (UE) n.º 

1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 e (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere à sua aplicação em 

2014 (JO L 347 de 20.12.2013 ).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/779 

da Comissão, de 18 de maio de 2016 

que estabelece regras uniformes no que diz 

respeito aos procedimentos para determinar se 

um produto do tabaco tem um aroma distintivo.  

 

Regulamento (UE) 2016/805 da Comissão, 

de 20 de maio de 2016 

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

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere a Streptomyces K61 

(anteriormente S. griseoviridis), Candida 

oleophila estirpe O, FEN 560 (também 

denominado feno-grego ou sementes de feno-

grego em pó), decanoato de metilo (CAS 110-

42-9), octanoato de metilo (CAS 111-11-5) e 

mistura de terpenoides QRD 460.  

 

Retificação do Regulamento Delegado (UE) 

2016/161 da Comissão, de 2 de outubro de 

2015 

que 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 (JO L 32 de 9.2.2016 ).  

 

Regulamento (UE) 2016/791 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de maio de 2016 

que altera os Regulamentos (UE) n.º 1308/2013 

e (UE) n.º 1306/2013 no que respeita ao regime 

de ajuda à distribuição de fruta e produtos 

hortícolas, bananas e leite nos estabelecimentos 

de ensino. 

 

Regulamento (UE) 2016/795 do Conselho, 

de 11 de abril de 2016 

que 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.  
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Regulamento de Execução (UE) 2016/799 

da Comissão, de 18 de março de 2016 

que dá execução ao Regulamento (UE) n.º 

165/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece os requisitos para 

construção, ensaio, instalação, funcionamento e 

reparação de tacógrafos e seus componentes.  

 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/831 

da Comissão, de 25 de maio de 2016 

que 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.  

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

195/2016 

Julga inconstitucional a norma, extraída do 

artigo 95º, nº 2, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 

de outubro [Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (RJUE)], que permite a realização de 

inspeções ao domicílio de qualquer pessoa, sem 

o seu consentimento, nos termos e para os 

efeitos do referido diploma, ainda que sem a 

dispensa de prévio mandado judicial.  

DR – II Série – N .º 99 – 23.05.2016 
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