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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    
    

CombustíveisCombustíveisCombustíveisCombustíveis    
    Despacho Normativo Despacho Normativo Despacho Normativo Despacho Normativo nnnn.º 77/2012.º 77/2012.º 77/2012.º 77/2012,,,,    de 26 de de 26 de de 26 de de 26 de SetembroSetembroSetembroSetembro    
    Fixa os preços máximos de venda ao público dos combustíveis líquidos e dos gases de petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho Normativo n.º 72/2012, de 12 de Setembro. JO – I Série – N.º 149 - 26.09.2012  Despacho Normativo Despacho Normativo Despacho Normativo Despacho Normativo nnnn.º 78/2012.º 78/2012.º 78/2012.º 78/2012,,,,    de 26 de de 26 de de 26 de de 26 de SetembroSetembroSetembroSetembro    

        Fixa os preços máximos de venda ao público do fuelóleo para a produção de eletricidade. Revoga o Despacho Normativo n.º 69/2012, de 31 de Agosto. JO – I Série – N:º 149 – 26.09.2012  Despacho Despacho Despacho Despacho Normativo nNormativo nNormativo nNormativo n.º 79/2012.º 79/2012.º 79/2012.º 79/2012,,,,    de 26 de de 26 de de 26 de de 26 de SetembroSetembroSetembroSetembro      Fixa o preço máximo de venda ao público do gasóleo consumido na pesca artesanal bem como o consumido pela frota de pesca costeira de convés fechado e do largo. Revoga o Despacho Normativo n.º 74/2012, de 12 de Setembro. JO – I Série – N:º 149 - 26.09.2012  SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    
    Portaria n.º 290/2012, de 24 de Portaria n.º 290/2012, de 24 de Portaria n.º 290/2012, de 24 de Portaria n.º 290/2012, de 24 de SSSSetemetemetemetembrobrobrobro            Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos 

humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das unidades privadas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde e que disponham de internamento. DR – I Série - N.º 185 - 24.09.2012  Portaria n.º 291/2012, de 24 de Portaria n.º 291/2012, de 24 de Portaria n.º 291/2012, de 24 de Portaria n.º 291/2012, de 24 de SSSSetembroetembroetembroetembro        Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para as unidades privadas que prossigam atividades no âmbito da cirurgia de ambulatório. DR – I Série – N.º 185 – 24.09.2012 
    Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social    
    Decreto ReguDecreto ReguDecreto ReguDecreto Regulamentar n.º 50/2012, de 25 lamentar n.º 50/2012, de 25 lamentar n.º 50/2012, de 25 lamentar n.º 50/2012, de 25 de Sde Sde Sde Setembroetembroetembroetembro        Procede à segunda alteração ao Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de Janeiro, que regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. DR – I Série – N:º 186 – 25.09.2012  DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 213/2012, de 25 de Lei n.º 213/2012, de 25 de Lei n.º 213/2012, de 25 de Lei n.º 213/2012, de 25 de SSSSetembroetembroetembroetembro     Procede à definição do regime de celebração de acordos de regularização voluntária de contribuições e quotizações devidas à segurança social, autoriza o pagamento diferido de montante de contribuições a regularizar em situações não resultantes de incumprimento e prevê uma dispensa excecional do pagamento de contribuições DR – I Série – N.º 186 – 25.09.2012 
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JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIAEUROPEIAEUROPEIAEUROPEIA    

    Regulamento deRegulamento deRegulamento deRegulamento de    Execução (UE) nº Execução (UE) nº Execução (UE) nº Execução (UE) nº 866/2012 da Comissão866/2012 da Comissão866/2012 da Comissão866/2012 da Comissão, de 21 de Setembro, de 21 de Setembro, de 21 de Setembro, de 21 de Setembro        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 871/2012 da Comissão871/2012 da Comissão871/2012 da Comissão871/2012 da Comissão, de 24 de Setembro, de 24 de Setembro, de 24 de Setembro, de 24 de Setembro        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 876/2012 da Comissão876/2012 da Comissão876/2012 da Comissão876/2012 da Comissão, de 25 de Setembro, de 25 de Setembro, de 25 de Setembro, de 25 de Setembro        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 878/2012 da Comissão878/2012 da Comissão878/2012 da Comissão878/2012 da Comissão, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro        Regulamento de Execução (UE) nRegulamento de Execução (UE) nRegulamento de Execução (UE) nRegulamento de Execução (UE) nº º º º 890/2012 da Comissão890/2012 da Comissão890/2012 da Comissão890/2012 da Comissão, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro        Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 895/2012 da Comissão895/2012 da Comissão895/2012 da Comissão895/2012 da Comissão, de 28 de , de 28 de , de 28 de , de 28 de SSSSetembroetembroetembroetembro        Estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas.   Regulamento Delegado (UE) nº 862/201Regulamento Delegado (UE) nº 862/201Regulamento Delegado (UE) nº 862/201Regulamento Delegado (UE) nº 862/2012 2 2 2 da Comissãoda Comissãoda Comissãoda Comissão, de 4 de Junho de 2012, de 4 de Junho de 2012, de 4 de Junho de 2012, de 4 de Junho de 2012        Altera o Regulamento (CE) nº 809/2004 no que respeita à informação sobre a autorização de uso do prospeto, à informação sobre os índices subjacentes e ao requisito de apresentação de um relatório elaborado por contabilistas ou revisores de contas independentes.   Regulamento Delegado (UE) nº 874/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 874/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 874/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 874/2012 da Comissãoda Comissãoda Comissãoda Comissão, de 12 de Julho de 2012, de 12 de Julho de 2012, de 12 de Julho de 2012, de 12 de Julho de 2012        

Complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética das lâmpadas elétricas e luminárias.   Regulamento dRegulamento dRegulamento dRegulamento de Execução (UE) nº e Execução (UE) nº e Execução (UE) nº e Execução (UE) nº 879/2012 da Comissão879/2012 da Comissão879/2012 da Comissão879/2012 da Comissão, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro, de 26 de Setembro        Fixa os coeficientes de atribuição para a emissão de certificados de importação de produtos do setor do açúcar ao abrigo de determinados contingentes pautais, solicitados entre 8 e 14 de setembro de 2012, e suspende a apresentação desses pedidos de certificados.   Regulamento Delegado (UE) nº 880/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 880/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 880/2012 Regulamento Delegado (UE) nº 880/2012 da Comissãoda Comissãoda Comissãoda Comissão, de 28 de junho de 20, de 28 de junho de 20, de 28 de junho de 20, de 28 de junho de 2012121212        Completa o Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho no que diz respeito à cooperação transnacional e às negociações contratuais das organizações de produtores no setor do leite e dos produtos lácteos.   Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº Regulamento de Execução (UE) nº 889/2012 da Comissão889/2012 da Comissão889/2012 da Comissão889/2012 da Comissão, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro, de 27 de Setembro        Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais reforçados na importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não animal.  
    


