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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 2/2016/A, 

de 24 de Fevereiro 

Aprova a Conta de Gerência da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

referente ao ano 2014. 

JO- I Série – N.º 26 – 25.02.2016 

 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 12/2016, de 29 de 

Fevereiro 

Fixa os preços máximos de venda ao público de 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 8/2016, de 

29 de janeiro.  

JO- I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Finanças 

Portaria n.º 32/2016, de 25 de Fevereiro 

Aprova o novo modelo de impresso Anexo H – 

benefícios fiscais e deduções – da declaração 

Modelo 3 de IRS, e respetivas instruções de 

preenchimento.  

DR – I Série - N.º 39 – 25.02.2016 

 

Lei n.º 5/2016, de 29 de Fevereiro 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo 

a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 de 

janeiro de 2015.  

DR – I Série - N.º 41 – 29.02.2016 

 

Formação 

Despacho N.º 304/2016 de 23 de Fevereiro 

Determina a abertura do período revalidações 

das candidaturas já realizadas ao abrigo do 

Programa REQUALIFICAR, no período 

compreendido entre 25 de fevereiro a 31 de 

março de 2016.  

JO – II Série – N.º 37 – 23.02.2016 

 

Incentivos  

Resolução do Conselho do Governo n.º 

21/2016 de 15 de Fevereiro 

Autoriza a concessão, por motivos de interesse 

público, de apoios financeiros a entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos, 

destinados a apoiar ações e projetos de carácter 

social, económico, cultural, desportivo e 

religioso, até ao valor global de € 25.000.  

JO – I Série – N.º 21 – 15.02.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

26/2016 de 15 de Fevereiro 

Fixa em €2.000.000,00 (dois milhões de euros) 

o limite máximo orçamental dos apoios 

financeiros a conceder no ano 2016, pela 

Secretaria Regional do Turismo e Transportes, a 

entidades públicas e privadas sem fins 

lucrativos, com vista à realização de obras 

diversas e outros investimentos de interesse 

público, ao abrigo do artigo 30.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 de 

janeiro. 

JO – I Série – N.º 21 – 15.02.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

31/2016 de 15 de Fevereiro 

Autoriza a Secretaria Regional da Agricultura e 

Ambiente a conceder apoios financeiros nos 

domínios da agricultura e pecuária, da 

promoção da saúde e bem-estar animal e da 

proteção dos animais de companhia.  

JO – I Série – N.º 21 – 15.02.2016 

 

https://dre.pt/application/file/73715779
https://dre.pt/application/file/73737990
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Portaria n.º 13/2016, de 24 de fevereiro 

Regulamenta os apoios a conceder pela 

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, 

nos termos da Resolução n.º 31/2016, de 15 de 

fevereiro.  

JO – I Série – N.º 25 – 24.02.2016 

 

Despacho n.º 331/2016 de 24 de Fevereiro 

Determina que as candidaturas selecionadas 

para apoios financeiros nos domínios da 

agricultura, pecuária, promoção da saúde e 

bem-estar animal e proteção dos animais de 

companhia e define os termos gerais da 

respetiva atribuição, de acordo com a 

Resolução n.º 31/2016, de 15 de fevereiro.  

JO – II Série – N.º 38 – 24.02.2016 

 

Portaria n.º 14/2016, de 26 de fevereiro 

Institui um sistema de apoio ao transporte 

marítimo de resíduos gerados nos Açores. 

JO – I Série – N.º 27 – 26.02.2016 

 

Despacho Normativo n.º 13/2016 de 29 de 

Fevereiro 

Fixa o prazo para a apresentação de diversas 

candidaturas aos apoios da Secretaria Regional 

da Agricultura e Ambiente.  

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Portaria n.º 15/2016 de 29 de Fevereiro 

Altera a Portaria n.º 89/2015, de 29 de junho. 

(Estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 8.1 - 

Florestação e Criação de Zonas Arborizadas, da 

Medida 8 – Investimentos no Desenvolvimento 

das Zonas Florestais e na Melhoria da 

Viabilidade das Florestas, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores - (PRORURAL+)); 

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Portaria n.º 16/2016 de 29 de Fevereiro 

Altera a Portaria n.º 90/2015, de 29 de junho. 

(Estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 8.2 – 

Criação e Manutenção de Sistemas 

Agroflorestais, da Medida 8 – Investimentos no 

Desenvolvimento das Zonas Florestais e na 

Melhoria da Viabilidade das Florestas, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores - (PRORURAL+)); 

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Portaria n.º 17/2016 de 29 de Fevereiro 

Derroga-se a aplicação n.º 1 do artigo 27.º e a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 

34/2015, de 23 de março, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 2/2016, de 19 de janeiro, 

durante o ano de 2016. 

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Portaria n.º 18/2016 de 29 de Fevereiro 

Derroga-se a aplicação n.º 1 do artigo 26.º e do 

n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 30/2015, de 9 

de março, alterada e republicada pela Portaria 

n.º 100/2015, de 30 de julho, durante o ano de 

2016. 

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

Portaria n.º 19/2016 de 29 de Fevereiro 

Derroga-se a aplicação n.º 1 do artigo 43.º e do 

n.º 1 do artigo 49.º da Portaria n.º 26/2015, de 

31 de março, alterada e republicada Portaria n.º 

108/2015, de 31 de julho, durante o ano de 

2016.  

JO – I Série – N.º 28 – 29.02.2016 

 

 

Portaria n.º 20/2016 de 1 de Março 

Altera a Portaria n.º 115/2015, de 25 de agosto. 

(Estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 8.6 
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“Investimentos em Novas Tecnologias e na 

Transformação e Comercialização de Produtos 

Florestais”, da Medida 8 “Investimentos no 

desenvolvimento das zonas florestais e na 

melhoria da viabilidade das florestas”, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores (PRORURAL+)); 

JO – I Série – N.º 29 – 01.03.2016 

 

Portaria n.º 21/2016 de 1 de Março 

Altera a Portaria n.º 116/2015, de 25 de agosto. 

(Estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 8.5 

“Investimentos para a Melhoria da Resiliência e 

do Valor Ambiental dos Ecossistemas 

Florestais”, da Medida 8 “Investimentos no 

desenvolvimento das zonas florestais e na 

melhoria da viabilidade das florestas”, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores (PRORURAL+)).  

JO – I Série – N.º 29 – 01.03.2016 

 

Despacho n.º 3071/2016, de 29 de 

Fevereiro 

Estabelece a nível nacional e para o ano de 

2016, as regras e os critérios de elegibilidade e 

de prioridade e os procedimentos 

administrativos a observar na distribuição de 

autorizações para novas plantações de vinha.  

DR – II Série – N.º 41 – 29.02.2016  

 

Regulamentos Municipais 

 

Regulamento n.º 207/2016, de 26 de 

fevereiro 

Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado na Cidade da Praia da Vitória.  

DR – II Série – N.º 40 – 26.02.2016 

 

 

Saúde 

Despacho Normativo n.º 11/2016, de 16 de 

Fevereiro 

Fixa os termos e valores que definem as 

prestações pecuniárias devidas às instituições 

pelos serviços prestados na valência de serviço 

de apoio domiciliário. Revoga a alínea e) do 

artigo 2.º e o ponto B 1.1 do anexo I do 

Despacho Normativo n.º 63/2013, de 3 de 

dezembro.  

JO – I Série – N.º 22 – 16.02.2016 

 

Portaria n.º 12/2016, de 19 de Fevereiro 

Define a comparticipação dos utentes na 

prestação do serviço de apoio domiciliário, 

integrados em vagas contratadas entre a 

instituição prestadora do serviço e o Instituto da 

Segurança Social dos Açores, IPRA. Revoga a 

tabela III do anexo II da Portaria n.º 93/2003, de 

27 de novembro.  

JO – I Série – N.º 24 – 19.02.2016 

 

Declaração N.º 1/2016, de 19 de Fevereiro 

Retifica o Despacho Normativo n.º 7/2016, de 26 

de janeiro, que fixa os termos e valores que 

definem as prestações pecuniárias devidas às 

instituições pelos serviços prestados na 

resposta social ama, publicado no Jornal Oficial, 

I série, n.º 12, de 26 de janeiro de 2016.  

JO – I Série – N.º 24 – 19.02.2016 

 

Decreto-Lei n.º 6/2016, de 22 de Fevereiro 

Estabelece o regime jurídico das advertências 

de saúde combinadas para produtos de tabaco 

de enrolar comercializado em bolsas, que 

transpõe a Decisão de Execução (UE) 

2015/1735 da Comissão, de 24 de setembro de 

2015, e a Decisão de Execução (UE) 2015/1842 

da Comissão, de 9 de outubro de 2015.  

DR - I série — N.º 36 — 22.02.2016  

 

https://dre.pt/application/file/73733824
https://dre.pt/application/file/73728000
https://dre.pt/application/file/73646957
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Sector das Pescas 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

28/2016, de 15 de Fevereiro 

Define o modelo de governação do Programa 

Operacional MAR 2020, cofinanciado pelo 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas (FEAMP), na Região Autónoma dos 

Açores.  

JO – I Série – N.º 21 – 15.02.2016 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2016/A, 

de 25 de Fevereiro 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 19/2013/A, de 17 de outubro, que 

estabelece o regime jurídico do Fundo de 

Compensação Salarial dos Profissionais da 

Pesca dos Açores – FUNDOPESCA.  

JO – I Série – N.º 26 – 25.02.2016 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/201 

da Comissão, de 15 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/219 

da Comissão, de 16 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/227 

da Comissão, de 17 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/236 

da Comissão, de 18 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/240 

da Comissão, de 19 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/250 

da Comissão, de 22 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/251 

da Comissão, de 23 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/258 

da Comissão, de 24 de fevereiro de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/264 

da Comissão, de 25 de fevereiro 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/279 

da Comissão, de 26 de fevereiro de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/225 

da Comissão, de 17 de fevereiro de 2016 

fixa o volume máximo de produtos por Estado-

Membro e o prazo de apresentação dos pedidos 

de ajuda excecional ao armazenamento privado, 

para as quantidades não utilizadas de 

determinados queijos remanescentes das 

quantidades definidas no Regulamento 

Delegado (UE) 2015/1852.  

 

Regulamento (UE) 2016/235 da Comissão, 

de 18 de fevereiro de 2016 

altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 

110/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à definição, designação, 

apresentação, rotulagem e proteção das 

indicações geográficas das bebidas 

espirituosas.  

 

Regulamento (UE) 2016/239 da Comissão, 

de 19 de fevereiro de 2016 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.047.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:047:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.047.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:047:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.049.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:049:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.049.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:049:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.052.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:052:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.052.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:052:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:045:TOC


 

Destaque 
2.ª Quinzena 
Fevereiro 2016  

 

altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no 

que diz respeito aos teores máximos de 

alcaloides do tropano em determinados 

alimentos à base de cereais destinados a 

lactentes e crianças pequenas.  

 

Retificação do Regulamento de Execução 

(UE) 2016/236 da Comissão, de 18 de 

fevereiro de 2016 

estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas (JO L 44 de 

19.2.2016 ).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/259 

da Comissão, de 24 de fevereiro de 2016 

fixa uma percentagem de aceitação para a 

emissão dos certificados de exportação, que 

indefere os pedidos de certificados de 

exportação e que suspende a apresentação dos 

pedidos de certificados de exportação de açúcar 

extraquota. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/261 

da Comissão, de 24 de fevereiro de 2016 

altera o Regulamento (CE) nº 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.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/262 

da Comissão, de 25 de fevereiro de 2016 

institui um direito antidumping provisório sobre 

as importações de aspartame originário da 

República Popular da China.  

 

Regulamento (UE) 2016/263 da Comissão, 

de 25 de fevereiro de 2016 

altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito ao título da 

categoria de géneros alimentícios 12.3 

Vinagres.  

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

545/2015 

Não julga inconstitucional a norma contida no nº 

6 do artigo 86º do Código dos Impostos 

Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 566/99, de 22 de dezembro, na redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 155/2005, de 8 de 

setembro.  

DR – II Série – N.º 41 – 29.02.2016  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.049.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2016:049:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.049.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2016:049:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:050:TOC
https://dre.pt/application/file/73733832
https://dre.pt/application/file/73733832

