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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    
    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    
    Portaria n.º 52/2010, de 31 de MaioPortaria n.º 52/2010, de 31 de MaioPortaria n.º 52/2010, de 31 de MaioPortaria n.º 52/2010, de 31 de Maio     Estabelece as condições necessárias para a autorização de funcionamento de infra-estruturas de reprodução, criação e detenção de espécies cinegéticas e as obrigações dos seus titulares.    JO – I Série – N.º 87 – 31.05.2010 

    CasamentoCasamentoCasamentoCasamento    
    Lei n.º 9/2010Lei n.º 9/2010Lei n.º 9/2010Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio        Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. DR – I Série – N.º 105 – 31.05.2010 
    

    ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    
    Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º Decreto Legislativo Regional n.º 20/2010/A20/2010/A20/2010/A20/2010/A, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio        Estabelece as regras e princípios gerais aplicáveis à aquisição de espaços informativos e de publicidade em órgãos de comunicação social pelos serviços da administração regional e local, na Região Autónoma dos Açores. DR – I Série – N.º 105 – 31.05.2010 JO – I Série – N.º 88 – 01.06.2010     Comunicações ElectrónicasComunicações ElectrónicasComunicações ElectrónicasComunicações Electrónicas    
    DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 56/2010Lei n.º 56/2010Lei n.º 56/2010Lei n.º 56/2010, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho    

 Estabelece limites à cobrança de quantias pela prestação do serviço de desbloqueamento dos aparelhos que permitem o acesso a serviços de comunicações electrónicas, garantindo os direitos dos utilizadores e promovendo uma maior concorrência neste sector. DR – I Série – N.º 106 – 01.06.2010  EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    
    DDDDespacho Normativo n.º 37/2010, de 2 de espacho Normativo n.º 37/2010, de 2 de espacho Normativo n.º 37/2010, de 2 de espacho Normativo n.º 37/2010, de 2 de JunhoJunhoJunhoJunho     Aprova o Regulamento do Funcionamento dos Cursos de Formação de Base de Nível Básico e Secundário do Programa Reactivar. JO – I Série – N.º 89 – 02.06.2010    

    
FinançasFinançasFinançasFinanças    

    Portaria n.º 293/2010Portaria n.º 293/2010Portaria n.º 293/2010Portaria n.º 293/2010, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio        Revoga o n.º 9.º da Portaria n.º 523/2003, de 4 de Julho, que aprova o modelo da declaração de pagamento de retenções na fonte de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) e do imposto do selo (IS). DR – I Série – N.º 105 – 31.02.2010 
    

IncentivosIncentivosIncentivosIncentivos        Declaração de Rectificação n.º 8/2010, de Declaração de Rectificação n.º 8/2010, de Declaração de Rectificação n.º 8/2010, de Declaração de Rectificação n.º 8/2010, de 31 de Maio31 de Maio31 de Maio31 de Maio     Rectifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 73/2010, de 19 de Maio, que aprova o investimento elegível em candidaturas de 
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construção/ampliação/modernização de estabelecimentos de ensino profissional ao PO PROCONVERGENCIA, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 80, de 19 de Maio de 2010. JO – I Série – N.º 87 – 31.05.2010    

    DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 57/2010Lei n.º 57/2010Lei n.º 57/2010Lei n.º 57/2010, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho        Cria o Fundo de Apoio à Internacionalização e Exportação, que visa apoiar operações de desenvolvimento das pequenas e médias empresas portuguesas em mercados internacionais. DR – I Série – N.º 106 – 01.06.2010 
    

LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIAEUROPEIAEUROPEIAEUROPEIA    
    Regulamento (UE) nº 471/2010 da Regulamento (UE) nº 471/2010 da Regulamento (UE) nº 471/2010 da Regulamento (UE) nº 471/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 31 de Maio de 2010,, de 31 de Maio de 2010,, de 31 de Maio de 2010,, de 31 de Maio de 2010,    Altera o Regulamento (CE) nº 1235/2008 no que respeita à lista de países terceiros dos quais têm de ser originários determinados produtos da agricultura biológica para poderem ser comercializados na União.  Regulamento (UE) nº 474/2010 da Regulamento (UE) nº 474/2010 da Regulamento (UE) nº 474/2010 da Regulamento (UE) nº 474/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio    Estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas.  Regulamento (UE) nº 475/2010 da Regulamento (UE) nº 475/2010 da Regulamento (UE) nº 475/2010 da Regulamento (UE) nº 475/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, d, d, d, de 31 de Maioe 31 de Maioe 31 de Maioe 31 de Maio    Altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados produtos 

do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (CE) nº 877/2009 para a campanha de 2009/10.  Regulamento (UE) nº 476/2010 da Regulamento (UE) nº 476/2010 da Regulamento (UE) nº 476/2010 da Regulamento (UE) nº 476/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio, de 31 de Maio    Fixa os direitos de importação aplicáveis no sector dos cereais a partir de 1 de Junho de 2010.  Decisão nº 477/2010/UE do Parlamento Decisão nº 477/2010/UE do Parlamento Decisão nº 477/2010/UE do Parlamento Decisão nº 477/2010/UE do Parlamento Europeu e do ConselhoEuropeu e do ConselhoEuropeu e do ConselhoEuropeu e do Conselho, de 19 de Maio, de 19 de Maio, de 19 de Maio, de 19 de Maio    Revoga a Decisão 79/542/CEE do Conselho, que estabelece uma lista de países terceiros ou de partes de países terceiros e as condições de sanidade animal e saúde pública e de certificação veterinária aplicáveis à importação, para a Comunidade, de determinados animais vivos e da respectiva carne fresca.  Regulamento (UE) nº 479/2010 da Regulamento (UE) nº 479/2010 da Regulamento (UE) nº 479/2010 da Regulamento (UE) nº 479/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho    Estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho no que respeita às notificações dos Estados-Membros à Comissão no sector do leite e dos produtos lácteos.  Regulamento (UE) nº 482/2010 da Regulamento (UE) nº 482/2010 da Regulamento (UE) nº 482/2010 da Regulamento (UE) nº 482/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho, de 1 de Junho    Regulamento (Regulamento (Regulamento (Regulamento (UE) nº 483/2010 da UE) nº 483/2010 da UE) nº 483/2010 da UE) nº 483/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 2 de Junho, de 2 de Junho, de 2 de Junho, de 2 de Junho    Regulamento (UE) nº 485/2010 da Regulamento (UE) nº 485/2010 da Regulamento (UE) nº 485/2010 da Regulamento (UE) nº 485/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas.  
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Regulamento (UE) nº 484/2010 da Regulamento (UE) nº 484/2010 da Regulamento (UE) nº 484/2010 da Regulamento (UE) nº 484/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Altera o Regulamento (CE) nº 826/2008 que define normas comuns para a concessão de ajudas à armazenagem privada de determinados produtos agrícolas.  Regulamento (UE) nº 486/2010 da Regulamento (UE) nº 486/2010 da Regulamento (UE) nº 486/2010 da Regulamento (UE) nº 486/2010 da ComissComissComissComissãoãoãoão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Estabelece a não-concessão de restituições à exportação de manteiga no âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CE) nº 619/2008.  Regulamento (UE) nº 487/2010 da Regulamento (UE) nº 487/2010 da Regulamento (UE) nº 487/2010 da Regulamento (UE) nº 487/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Estabelece a não-concessão de restituições à exportação de leite em pó desnatado no âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CE) nº 619/2008.  Regulamento (UE) nº 488/2010 da Regulamento (UE) nº 488/2010 da Regulamento (UE) nº 488/2010 da Regulamento (UE) nº 488/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados produtos do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (CE) nº 877/2009 para a campanha de 2009/10.  Regulamento (UE) nº 489/2010 da Regulamento (UE) nº 489/2010 da Regulamento (UE) nº 489/2010 da Regulamento (UE) nº 489/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    Fixa o preço mínimo de venda de manteiga na sequência do 1.º concurso especial, no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento (UE) nº 446/2010.  Regulamento (UE) nº 490/2010 da Regulamento (UE) nº 490/2010 da Regulamento (UE) nº 490/2010 da Regulamento (UE) nº 490/2010 da ComissãoComissãoComissãoComissão, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho, de 3 de Junho    

Não fixa um preço mínimo de venda na sequência do 1.º concurso especial para a venda de leite em pó desnatado, no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento (UE) nº 477/2010.  
    

REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA 
DO TRABALHODO TRABALHODO TRABALHODO TRABALHO    

    
� Inspecção AutomóvelInspecção AutomóvelInspecção AutomóvelInspecção Automóvel    

    Portaria de Extensão n.Portaria de Extensão n.Portaria de Extensão n.Portaria de Extensão n.º 43/2010, de 4 de º 43/2010, de 4 de º 43/2010, de 4 de º 43/2010, de 4 de JunhoJunhoJunhoJunho     Portaria de extensão do CCT, e respectiva alteração, entre a ANCIA - Associação Nacional de Centros de Inspecção Automóvel e o SETACCOP - Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços Afins e outro. JO – II Série – N.º 106 – 04.06.2010    


