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LEGISLAÇÃO 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 65/2013, de 12 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 61/2013, de 29 de novembro. 

JO – I Série – N.º 143 – 12.12.2013 

 

Despacho Normativo n.º 66/2013, de 12 de 

Dezembro 

  

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 62/2013, de 

29 de novembro. 

JO – I Série – N.º 143 – 12.12.2013 

 

Finanças  

 

Portaria n.º 358-A/2013, de 12 de 

Dezembro 

 

Aprova o modelo da participação de rendas 

previsto no n.º 7 do artigo 15.º-N do Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, aditado pela 

Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, e 

alterado pela Lei n.º 64/2012, de 20 de 

dezembro, e o respetivo anexo 1, bem como as 

correspondentes instruções de preenchimento. 

DR – I Série – Suplemento- N.º 241 – 

12.12.2013 

 

 

Incentivos 

 

Despacho n.º 2120/2013, de 11 de 

Dezembro 

 

Aprova projeto de investimento apresentado no 

âmbito do Subsistema de Apoio ao 

Desenvolvimento Estratégico. 

JO – II Série – N.º 240 – 11.12.2013 

 

Despacho n.º 2121/2013, de 11 de 

Dezembro 

 

Aprova projetos de investimento apresentados 

no âmbito do Subsistema de Apoio ao 

Desenvolvimento Local. 

JO – II Série – N.º 240 – 11.12.2013 

 

Despacho n.º 2139/2013, de 13 de 

Dezembro 

  

Aprova projetos de investimento apresentados 

no âmbito do Subsistema de Apoio ao 

Desenvolvimento do Turismo. 

JO – II Série – N.º 242 – 13.12.2013 

 

Jurisprudência 

 

Acórdão n.º 767/2013, de 13 de Dezembro 

 

Não declara a inconstitucionalidade nem a 

ilegalidade de um conjunto de normas 

constantes da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro - Orçamento do Estado para 2013 -, 

por eventual violação dos direitos da Região 

Autónoma dos Açores. 

DR – II Série – N.º 242 – 13.12.2013 

 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b001E5AE6-B9EA-485D-A604-3955DD608110%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b001E5AE6-B9EA-485D-A604-3955DD608110%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bE122A44E-C35C-4AC1-B2B5-EE3A53F993F0%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bE122A44E-C35C-4AC1-B2B5-EE3A53F993F0%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bE122A44E-C35C-4AC1-B2B5-EE3A53F993F0%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.241S01&iddip=20132154
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.241S01&iddip=20132154
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b2FAD0FBC-0883-42B2-8CBB-C1F04E4CC609%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b2FAD0FBC-0883-42B2-8CBB-C1F04E4CC609%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bBC3358C0-24AE-4D7C-B77E-4C93754AC951%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bBC3358C0-24AE-4D7C-B77E-4C93754AC951%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bBC3358C0-24AE-4D7C-B77E-4C93754AC951%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bE090F330-13A8-48AB-86E5-08B522EDA718%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bE090F330-13A8-48AB-86E5-08B522EDA718%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=242.2013&iddip=2013042511
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Orçamento de Estado 

 

Lei n.º 83/2013, de 9 de Dezembro 

 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2013), à alteração do Decreto-Lei 

n.º 215/89, de 1 de julho (Estatuto dos 

Benefícios Fiscais), e à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro 

(Regime Especial de Tributação dos 

Rendimentos de Valores Mobiliários 

Representativos de Dívida). 

DR – I Série – N.º 238 – 09.12.2013 

 

Saúde 

 

Despacho n.º 16206/2013, de 13 de 

Dezembro 

 

A aquisição de medicamentos, constantes de 

lista a divulgar pelo INFARMED - Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P (INFARMED, I.P.), de que os hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) necessitem, é 

obrigatoriamente realizada em termos 

centralizados pela SPMS- Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.). 

DR – II Série – N.º 232 – 13.12.2013 

 

Segurança Social 

 

Despacho n.º 16027/2013, de 10 de 

Dezembro 

 

Determina que, até 31 de dezembro de 2013, 

para efeitos de regularização das dívidas, 

independentemente da sua natureza, podem ser 

realizados pagamentos em numerário sem limite 

de valor. 

DR – II Série – N.º 239 – 10.12.2013 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1278/2013 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1284/2013 da Comissão, de 10 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1323/2013 da Comissão, de 11 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1329/2013 da Comissão, de 12 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Diretiva 2013/56/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de 

Novembro 

 

Altera a Diretiva 2006/66/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a pilhas e 

acumuladores e respetivos resíduos, no que 

respeita à colocação no mercado de pilhas e 

acumuladores portáteis que contenham cádmio, 

destinados à utilização em ferramentas elétricas 

sem fios, e de pilhas-botão com baixo teor de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.238&iddip=20132122
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=242.2013&iddip=2013042499
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=242.2013&iddip=2013042499
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=239.2013&iddip=2013042056
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=239.2013&iddip=2013042056
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0013:0014:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0013:0014:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:332:0015:0016:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:332:0015:0016:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0070:0071:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0070:0071:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:334:0010:0011:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:334:0010:0011:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:PT:PDF
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mercúrio, e que revoga a Decisão 2009/603/CE 

da Comissão.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1277/2013 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Autoriza o aumento dos limites de 

enriquecimento do vinho produzido com uvas 

colhidas em 2013 em certas regiões vitícolas ou 

parte delas.  

 

Diretiva 2013/60/UE da Comissão, de 27 

de Novembro 

 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso 

técnico, a Diretiva 97/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a determinados 

elementos ou características dos veículos a 

motor de duas ou três rodas, a Diretiva 

2002/24/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à homologação dos veículos a 

motor de duas ou três rodas e a Diretiva 

2009/67/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à instalação dos dispositivos 

de iluminação e de sinalização luminosa nos 

veículos a motor de duas ou três rodas.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 6 

de Dezembro 

 

Estabelece um formato para a notificação das 

informações relativas à aprovação e às revisões 

substanciais dos planos de gestão de resíduos e 

dos programas de prevenção de resíduos 

[notificada com o número C(2013) 8641].  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1320/2013 da Comissão, de 3 de 

Dezembro 

 

Retifica o Regulamento de Execução (UE) nº 

385/2012 relativo à ficha de exploração a utilizar 

tendo em vista a verificação dos rendimentos 

nas explorações agrícolas e a análise do 

funcionamento económico das mesmas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1321/2013 da Comissão, de 10 de 

Dezembro 

 

Estabelece a lista da União dos produtos 

primários aromatizantes de fumo autorizados 

para utilização como tal nos ou sobre géneros 

alimentícios e/ou para a produção de 

aromatizantes de fumo derivados.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1324/2013 da Comissão, de 11 de 

Dezembro 

 

Fixa uma percentagem de aceitação para a 

emissão dos certificados de exportação, 

indefere os pedidos de certificados de 

exportação e suspende a apresentação dos 

pedidos de certificados de exportação de açúcar 

extraquota.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1330/2013 da Comissão, de 12 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que 

respeita aos preços representativos nos setores 

da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem 

como para a ovalbumina.  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0010:0012:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0010:0012:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0015:0038:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:329:0044:0048:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0001:0053:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0001:0053:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0072:0072:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:333:0072:0072:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:334:0012:0013:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:334:0012:0013:PT:PDF

