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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 

18/2016/A 

Fixa o elenco e composição das comissões 

especializadas permanentes da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

DR – I Série – N .º 233 – 06.12.2016 

JO – I Série – N .º 142 – 07.12.2016 

 

 

Agricultura 

Portaria n.º 303/2016, de 05 de Dezembro 

Estabelece as regras complementares para o 

apoio comunitário à promoção de vinhos em 

mercados de países terceiros, no âmbito do 

programa nacional de apoio ao setor vitivinícola, 

para o período 2014-2018, nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro. 

DR – I Série – N .º 232 – 05.12.2016 

 

Despacho Normativo n.º 42/2016  de 15 de 

Dezembro 

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. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 38/2016, 

de 03 de novembro. 

JO – I Série – N .º 144 – 15.12.2016 

 

Despacho Normativo n.º 45/2016, de 30 de 

Dezembro 

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. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 42/2016, 

de 15 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 152 – 30.12.2016 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 41/2016  de 15 de 

Dezembro 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 37/2016, de 03 de novembro. 

JO – I Série – N .º 144 – 15.12.2016 

 

Despacho Normativo n.º 42/2016  de 15 de 

Dezembro 

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. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 38/2016, 

de 03 de novembro. 

JO – I Série – N .º 144 – 15.12.2016 

 

Despacho Normativo n.º 44/2016, de 30 de 

Dezembro 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 41/2016, de 15 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 152 – 30.12.2016 

 

Despacho Normativo n.º 45/2016, de 30 de 

Dezembro 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo colorido e marcado consumido na 
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agricultura e do gasóleo colorido e marcado 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 42/2016, 

de 15 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 152 – 30.12.2016 

 

Energia  

 

Portaria n.º 319/2016, de 15 de Dezembro 

de 2016 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 

349-B/2013, de 29 de novembro, alterada pela 

Portaria n.º 379-A/2015, de 22 de outubro, que 

define a metodologia de determinação da classe 

de desempenho energético para a tipologia de 

pré-certificados e certificados SCE, bem como 

os requisitos de comportamento térmico e de 

eficiência de sistemas técnicos dos edifícios 

novos e sujeitos a intervenção. 

DR – I Série – N .º 239 – 15.12.2016 

 

 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 302-A/2016, de 02 de 

Dezembro de 2016 

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a 

utilizar para efeitos do cumprimento das 

obrigações de comunicação previstas nas 

alíneas b) e c) do artigo 17.º do Anexo I ao 

Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro. 

DR – I Série – N .º 231 – 02.12.2016 

 

Portaria n.º 302-C/2016, de 02 de 

Dezembro de 2016 

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a 

utilizar para efeitos do cumprimento das 

obrigações de comunicação previstas na alínea 

a) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

61/2013, de 10 de maio. 

DR – I Série – N .º 231 – 02.12.2016 

 

Portaria n.º 302-E/2016, de 02 de 

Dezembro de 2016 

Aprova a declaração modelo 53 e respetivas 

instruções de preenchimento, anexas à presente 

portaria e que dela fazem parte integrante, para 

efeitos do disposto no artigo 7.º-B do Decreto-

Lei n.º 61/2013, de 10 de maio. 

DR – I Série – N .º 231 – 02.12.2016 

 

Portaria n.º 316/2016 de 14 de Dezembro 

Procede à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda aplicáveis aos bens e 

direitos alienados durante o ano de 2016. 

DR – I Série – N .º 238 – 14.12.2016 

 

Lei n.º 40/2016, de 19 de Dezembro de 

2016 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 

ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, que 

altera o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares, o Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

o Regime do IVA nas Transações 

Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 

14 de julho, o Código do Imposto do Selo, o 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o 

Código do Imposto Único de Circulação. 

DR – I Série – N .º 241 – 19.12.2016 

 

Lei n.º 41/2016, de 28 de Dezembro de 

2016 

Grandes Opções do Plano para 2017 

DR – I Série – N .º 248 – 28.12.2016 

 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro de 

2016 
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Orçamento do Estado para 2017 

DR – I Série – N .º 248 – 28.12.2016 

 

 

Portaria n.º 345-D/2016, de 30 de 

Dezembro de 2016 

Atualização dos fatores de correção 

extraordinária das rendas para o ano de 2017. 

DR – I Série – N .º 250 – 30.12.2016 

 

Incentivos 

 

Portaria n.º 114/2016, de 16 de Dezembro 

de 2016 

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio aos 

Investimentos em Portos de Pesca, Locais de 

Desembarque, Lotas e Abrigos. 

JO – I Série – N .º 145 – 16.12.2016 

 

 

Portaria n.º 345-E/2016, de 30 de 

Dezembro de 2016 

Regula os termos e condições do financiamento 

dos incentivos do Estado à comunicação social 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 23/2015, de 6 de 

fevereiro. 

DR – I Série – N .º 250 – 30.12.2016 

 

Mar/Pescas 

 

Portaria n.º 115/52016, de 21 de Dezembro 

de 2016 

Estabelece a interdição da pesca de Goraz 

(Pagellus bogaraveo), para as embarcações da 

ilha Terceira, até ao dia 31 de dezembro de 

2016. 

JO – I Série – N .º 148 – 21.12.2016 

 

Portaria n.º 117/2016, de 23 de Dezembro 

de 2016 

Estabelece a interdição da pesca de Goraz 

(Pagellus bogaraveo), para as embarcações de 

pesca registadas nos portos do arquipélago dos 

Açores, até ao dia 31 de dezembro de 2016. 

JO – I Série – N .º 149 – 23.12.2016 

 

 

Resolução n.º 161/2016, de 23 de 

Dezembro de 2016                                

Aprova a distribuição dos portos dos Açores 

pelas classes A, B, C e D.                                 

JO – I Série – N .º 149 – 23.12.2016 

 

Portaria n.º 119/2016, de 27 de Dezembro 

de 2016 

Aprova o regime de fixação de capturas totais 

de goraz permitidas e condições associadas 

para as embarcações de pesca registadas nos 

portos da Região Autónoma dos Açores para 

2017 e 2018, constante do Anexo I da presente 

portaria. 

JO – I Série – N .º 151 – 27.12.2016 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 310/2016, de 12 de Dezembro 

de 2016 

Define os requisitos técnicos de funcionamento 

das unidades privadas e dos estabelecimentos 

hospitalares do SNS, que tenham por objeto a 

prestação de serviços médicos e de 

enfermagem em obstetrícia e neonatologia, no 

que respeita às normas de qualidade e 

segurança e à elaboração e comunicação dos 

relatórios de avaliação dos cuidados prestados, 

nomeadamente nas unidades sem urgência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105673277/details/maximized?serie=I&day=2016-12-30&date=2016-12-01
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http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+145+de+16+de+Dezembro+de+2016/Portaria+N%C2%BA+114+de+2016.htm
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http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+149+de+23+de+Dezembro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+161+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+149+de+23+de+Dezembro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+161+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+151+de+27+de+Dezembro+de+2016/Portaria+N%C2%BA+119+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+151+de+27+de+Dezembro+de+2016/Portaria+N%C2%BA+119+de+2016.htm
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aberta, nas unidades com urgência permanente 

e aberta ao exterior com equipa nuclear e nas 

unidades com urgência permanente e aberta ao 

exterior com equipa alargada (as que recebem 

grávidas em qualquer idade gestacional). 

Revoga os artigos 3.º e 8.º e a alínea h) do n.º 3 

do artigo 13.º da Portaria n.º 615/2010, de 3 de 

agosto, alterada pela Portaria n.º 8/2014, de 14 

de janeiro. 

DR – I Série – N .º 236 – 12.12.2016 

 

Portaria n.º 111/2016, de 14 de Dezembro 

de 2016 

Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de 

Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores e 

Vale Saúde, bem como o modelo do referido 

vale. 

JO – I Série – N .º 143 – 14.12.2016 

 

Portaria n.º 32/2016, de 20 de Dezembro 

de 2016 

Estabelece a comparticipação dos 

medicamentos destinados ao tratamento da dor 

crónica não oncológica moderada a forte. 

DR – I Série – N .º 242 – 20.12.2016 

 

Portaria n.º 330/2016, de 20 de Dezembro 

de 2016 

Estabelece o regime excecional de 

comparticipação nos medicamentos destinados 

ao tratamento de doentes com Esclerose 

Múltipla. Revoga o Despacho n.º 11728/2004, 

de 15 de junho, alterado pelo Despacho n.º 

5775/2005, de 17 de março, este último objeto 

da Declaração de Retificação n.º 653/2005, de 

22 de abril, e alterado pelos Despachos n.os 

10303/2009, 12456/2010, 13654/2012 e 

7468/2015, de 20 de abril, de 2 de agosto, de 22 

de outubro e de 7 de julho, respectivamente. 

DR – I Série – N .º 242 – 20.12.2016 

 

Sistema Judiciário 

 

Lei n.º 40-A/2016, de 22 de Dezembro de 

2016 

Primeira alteração à Lei da Organização do 

Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto. 

DR – I Série – N .º 244 – 22.12.2016 

 

Transportes 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

156/2016, de 21 de Dezembro 

Autoriza o lançamento do concurso público, com 

publicidade internacional, com vista à 

celebração do contrato de fornecimento do 

serviço público de transporte marítimo regular 

de passageiros e de viaturas entre as ilhas do 

Faial, Pico e São Jorge e de passageiros entre 

as ilhas das Flores e Corvo, bem como do 

serviço de transporte marítimo sazonal de 

passageiros e de viaturas entre todas as ilhas 

da Região, com exceção do Corvo, pelo prazo 

máximo inicial de 32 meses. 

JO – I Série – N .º 148 – 21.12.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2108 

da Comissão, de 01 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2121 

da Comissão, de 02 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2130 

da Comissão, de 05 de Dezembro de 2016 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+143+de+14+de+Dezembro+de+2016/Portaria+N%C2%BA+111+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+143+de+14+de+Dezembro+de+2016/Portaria+N%C2%BA+111+de+2016.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578483/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105578483/details/maximized?serie=I&day=2016-12-20&date=2016-12-01
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105599333/details/maximized?serie=I&day=2016-12-22&date=2016-12-01
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http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+148+de+21+de+Dezembro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+156+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+148+de+21+de+Dezembro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+156+de+2016.htm
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Regulamento de Execução (UE) 2016/2142 

da Comissão, de 05 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2151 

da Comissão, de 07 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2216 

da Comissão, de 08 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2228 

da Comissão, de 09 de Dezembro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2237 

da Comissão, de 13 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2245 

da Comissão, de 14 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2254 

da Comissão, de 15 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2263 

da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2305 

da Comissão, de 19 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2346 

da Comissão, de 20 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2364 

da Comissão, de 21 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2379 

da Comissão, de 22 de Dezembro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2385 

da Comissão, de 23 de Dezembro de 2016 

 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Recomendação (UE) 2016/2115 da 

Comissão, de 01 de Dezembro de 2016 

monitorização da presença de Δ9-tetra-

hidrocanabinol, seus precursores e outros 

canabionoides nos géneros alimentícios. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2129 

da Comissão, de 05 de Dezembro de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) 

2015/220, que estabelece regras de execução 

do Regulamento (CE) n.° 1217/2009 do 

Conselho, que cria uma rede de informação 

contabilística agrícola sobre os rendimentos e a 

economia das explorações agrícolas na União 

Europeia. 

 

Regulamento (UE) 2016/2145 da 

Comissão, de 08 de Dezembro de 2016 

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

determina medidas sobre a fixação de certas 

ajudas e restituições relativas à organização 

comum dos mercados dos produtos agrícolas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2226 

da Comissão, de 09 de Dezembro de 2016 

procede a deduções das quotas de pesca 

disponíveis para certas unidades populacionais 

em 2016 devido a sobrepesca nos anos 

anteriores. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2264 

da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016 

fixa o preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o primeiro concurso parcial no 

âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 
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Regulamento de Execução (UE) 2016/2287 

da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.° 431/2008 relativo 

à abertura e ao modo de gestão de um 

contingente pautal de importação de carne de 

bovino congelada e o Regulamento de 

Execução (UE) n.° 593/2013 relativo à abertura 

e modo de gestão dos contingentes pautais para 

carne de bovino de alta qualidade, fresca, 

refrigerada ou congelada, e carne de búfalo 

congelada. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2306 

da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016 

fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação apresentados de 1 a 

7 de dezembro de 2016 e que determina as 

quantidades a acrescentar à quantidade fixada 

para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho de 

2017 no âmbito dos contingentes pautais 

abertos pelo Regulamento (CE) n.° 533/2007 no 

setor da carne de aves de capoeira. 

 

 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2307 

da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016 

fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação apresentados de 1 a 

7 de dezembro de 2016 e que determina as 

quantidades a acrescentar à quantidade fixada 

para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho de 

2017 no âmbito dos contingentes pautais 

abertos pelo Regulamento (CE) n.° 1385/2007 

no setor da carne de aves de capoeira. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2347 

da Comissão, de 20 de Dezembro de 2016 

determina as quantidades a acrescentar à 

quantidade fixada para o subperíodo de 1 de 

abril a 30 de junho de 2017 no âmbito dos 

contingentes pautais abertos pelo Regulamento 

(CE) n.° 539/2007 no setor dos ovos e das 

ovalbuminas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2351 

da Comissão, de 20 de Dezembro de 2016 

determina as quantidades a acrescentar à 

quantidade fixada para o subperíodo de 1 de 

abril a 30 de junho de 2017 no âmbito dos 

contingentes pautais abertos pelo Regulamento 

(CE) n.° 442/2009 no setor da carne de suíno. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2378 

da Comissão, de 21 de Dezembro de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.° 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. 

 


