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LEGISLAÇÃO 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 96/2013, de 23 de Dezembro 

  

Altera a Portaria n.º 55/2013, de 26 de julho. 

(Estabelece um regime de ajuda extraordinário a 

conceder ao produto de categoria fibrosa 

destinado à alimentação do efetivo pecuário 

adquirido pelas explorações da Região 

Autónoma dos Açores). 

JO – I Série – N.º 148 – 23.12.2013 

 

Construção 

 

Portaria n.º 370/2013, de 27 de Dezembro 

 

Fixa o valor médio de construção por metro 

quadrado a vigorar no ano de 2014 

DR – I Série – N.º 251 – 27.12.2013 

 

Economia 

 

Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de 

Dezembro 

 

No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 31/2013, de 10 de maio, aprova o 

regime aplicável às práticas individuais 

restritivas do comércio. 

DR – I Série – N.º 251 – 27.12.2013 

 

Emprego 

 

Portaria n.º 375/2013, de 27 de Dezembro 

 

Primeira alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 

18 de junho, que cria a medida Estágios 

Emprego. 

DR – I Série – N.º251 – 27.12.2013 

 

Energia 

 

Diretiva n.º 25/2013, de 26 de Dezembro 

 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

Tarifas e preços para a energia elétrica e outros 

serviços em 2014. 

DR – II Série – N.º 250 – 26.12.2013 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 365/2013, de 23 de Dezembro 

 

Aprova os novos modelos de impressos a que 

se refere o n.º 1 do artigo 57.º do Código do 

IRS. 

DR – I Série – N.º 248 – 23.12.2013 

 

 

Portaria n.º 371/2013, de 27 de Dezembro 

 

Aprova as novas instruções de preenchimento 

da declaração modelo 39 «Rendimentos e 

retenções a taxas liberatórias» e revoga as 

anteriores, aprovadas pela Portaria n.º 

414/2012, de 17 de dezembro. 

DR – I Série – N.º 251 – 27.12.2013 

 

Portaria n.º 372/2013, de 27 de Dezembro 

 

Aprova a declaração modelo 30 para 

cumprimento da obrigação declarativa a que se 

refere o n.º 7 do artigo 119.º do Código do IRS e 

o artigo 128.º do Código do IRC e respetivas 

instruções de preenchimento 

DR – I Série – N.º 251 – 27.12.2013 

 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bFC40E8F8-3E93-4C98-885D-F1AC6BAF9473%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132232
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132246
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132246
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132248
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=250.2013&iddip=2013043857
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.248&iddip=20132212
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132233
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132234
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Portaria n.º 373/2013, de 27 de Dezembro 

 

Aprova as instruções de preenchimento da 

declaração Modelo 13 e revoga a Portaria n.º 

415/2012, de 17 de dezembro 

DR – I Série – N.º251 – 27.12.2013 

 

Gás 

 

Portaria n.º 366/2013, de 23 de Dezembro 

 

Estabelece o procedimento de atribuição de 

licenças para a exploração de postos de 

enchimento de gás natural veicular (GNV), em 

regime de serviço público ou privativo, nas 

modalidades de gás natural comprimido (GNC) 

e de gás natural liquefeito (GNL), determina a 

regulamentação de segurança aplicável ao 

projeto, construção, exploração e manutenção 

de postos de enchimento de GNL e revoga a 

Portaria n.º 468/2002, de 24 de abril. 

DR – I Série – N.º248 – 23.12.2013 

 

Incentivos 

 

Portaria n.º 95/2013,de 23 de Dezembro 

 

Suspende a Medida 1.11 “Melhoria e 

Desenvolvimento de Infraestruturas”, do Eixo 1 

“Aumento da Competitividade dos Sectores 

Agrícola e Florestal”, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores 2007-2013, aprovada pela Portaria 

n.º º 87/2008, de 4 de novembro e alterações 

subsequentes. 

JO – I Série – N.º148 – 23.12.2013 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

129/2013, de 23 de Dezembro 

  

Concede um incentivo financeiro para a 

execução de projeto de investimento aprovado 

no âmbito Subsistema de Apoio ao 

Desenvolvimento Local do Sistema de 

Incentivos para o Desenvolvimento Regional 

dos Açores (SIDER). 

JO – I Série – N.º 148 – 23.12.2013 

 

Despacho n.º 2270/2013, de 27 de 

Dezembro 

 

Revoga a portaria n.º 177, de 13 de setembro 

de 2013, no valor de 250.000,00€, destinada ao 

Instituto para o Desenvolvimento Social dos 

Açores, publicada no Jornal Oficial II n.º 183, 23 

09 2013. 

JO – I Série – N.º 251 – 27.12.2013 

 

Município 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

131/2013, de 23 de Dezembro 

  

Autoriza a cedência, a título definitivo e gratuito, 

ao Município de Angra do Heroísmo, do prédio 

urbano sito no Beco das Alcaçarias/Rua da 

Memória, concelho de Angra do Heroísmo, 

inscrito na matriz predial urbana no artigo 457. 

JO – I Série – N.º148 – 23.12.2013 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 367/2013, de 23 de Dezembro 

 

Segunda alteração à Portaria n.º 4/2012, de 2 

de janeiro que estabelece as regras de 

formação dos preços dos medicamentos, da sua 

alteração e da sua revisão anual, bem como os 

respetivos prazos. 

DR – I Série – N.º 248 – 23.12.2013 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.251&iddip=20132235
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.248&iddip=20132213
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b270C1E1A-EB28-4D34-8D80-082505CF1E85%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b665D448D-5E53-49AF-94D8-AB1F1FD911F2%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b665D448D-5E53-49AF-94D8-AB1F1FD911F2%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b665D448D-5E53-49AF-94D8-AB1F1FD911F2%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8F1DC7BD-24A0-465E-B0A6-B2AC88972D38%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8F1DC7BD-24A0-465E-B0A6-B2AC88972D38%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bF4E6E7D4-A1A7-4D5F-8126-4AADFA83DEA8%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bF4E6E7D4-A1A7-4D5F-8126-4AADFA83DEA8%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.248&iddip=20132214
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Seguros 

 

Portaria n.º 369/2013, de 26 de Dezembro 

 

Fixa a taxa a pagar pelas empresas de seguros 

e entidades gestoras de fundos de pensões, a 

favor do Instituto de Seguros de Portugal, para o 

ano de 2014 

DR – I Série – N.º 250 – 26.12.2013 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1410/2013 da Comissão, de 23 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Decisão nº 1/2013 do Comité dos 

Transportes Terrestres Comunidade/Suíça, 

de 6 de Dezembro 

 

Altera o anexo 1 do Acordo entre a Comunidade 

Europeia e a Confederação Suíça relativo ao 

transporte ferroviário e rodoviário de 

passageiros e de mercadorias.  

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.250&iddip=20132222
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:352:0045:0046:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:352:0045:0046:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:352:0079:0087:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:352:0079:0087:PT:PDF

