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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Regulamento n.º 211/2016, de 1 de Março 

Projeto do Código de Posturas do Município da 

Praia da Vitória.  

DR, I série — N.º 42 — 01.03.2016 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2016/A, 

de 29 de Março 

Aprova o Plano Estratégico de Prevenção e 

Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA).   

DR – I série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 6/2016/A, 

de 29 de Março 

Resolve pronunciar-se sobre a utilização Civil e 

Comercial da Base das Lages.  

DR – I série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

39/2016 de 30 de Março de 2016 

Aprova o Plano Estratégico e de Marketing do 

Turismo dos Açores. 

JO – I Série – N.º 40 – 30.03.2016 

 

Portaria n.º 36/2016, de 31 de Março de 

2016 

Aprova a lista das águas balneares costeiras 

identificadas e duração da época balnear das 

respetivas zonas balneares, para o ano 2016, 

na Região Autónoma dos Açores.  

JO – I Série – N.º 41 – 31.03.2016 

 

 

Certificação Energética de Edifícios 

Portaria n.º 39/2016, de 7 de março 

Procede à segunda alteração do Anexo IV da 

Portaria nº 349-A/2013, de 29 de novembro, que 

determina as competências da entidade gestora 

do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios (SCE), regulamenta as atividades dos 

técnicos do SCE, estabelece as categorias de 

edifícios, para efeitos de certificação energética, 

bem como os tipos de pré-certificados e 

certificados SCE e responsabilidade pela sua 

emissão, fixa as taxas de registo no SCE e 

estabelece os critérios de verificação de 

qualidade dos processos de certificação do 

SCE, bem como os elementos que deverão 

constar do relatório e da anotação no registo 

individual do Perito Qualificado (PQ).  

DR – I série — N.º 46 — 07.03.2016 

 

Portaria n.º 31/2016, de 23 de Março 

Aprova o regulamento das taxas devidas pelo 

registo dos pré-certificados (PCE) e dos 

certificados (CE SCE), no âmbito do Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/2016/A, de 2 de 

fevereiro.  

JO – I Série – N.º 37 – 23.03.2016 

Portaria n.º 32/2016, de 23 de Março 

Define o conteúdo e o sistema de formação 

complementar e de avaliação dos peritos 

qualificados de categoria PQ-I para efeitos de 

certificação energética de pequenos edifícios de 

serviços dotados de sistemas de climatização 

com potência nominal entre 25 kW e 40 kW, no 

âmbito do Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 

(RECS), nos termos previstos nos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2016/A, de 2 de fevereiro.  

JO – I Série – N.º 37 – 23.03.2016 

Portaria n.º 33/2016, de 23 de Março 

Aplica na Região Autónoma dos Açores os 

requisitos de conceção relativos à qualidade 

térmica da envolvente e à eficiência dos 

sistemas técnicos dos edifícios de comércio e 
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serviços novos, sujeitos a intervenção e 

existentes, previstos na Portaria n.º 349-D/2013, 

de 2 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 17-

A/2016, de 4 de fevereiro. 

JO – I Série – N.º 37 – 23.03.2016 

Portaria n.º 34/2016, de 23 de Março 

Aplica na Região Autónoma dos Açores a 

metodologia de determinação da classe de 

desempenho energético para a tipologia de pré-

certificados e certificados SCE, bem como os 

requisitos de comportamento térmico e de 

eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios 

novos e edifícios sujeitos a intervenções, 

definidos na Portaria n.º 349-B/2013 de 29 de 

novembro, alterada pela Portaria n.º 379-

A/2015, de 22 de outubro. 

JO – I Série – N.º 37 – 23.03.2016 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 14/2016 de 17 de 

Março de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 9/2016, de 4 de fevereiro.  

JO – I Série – N.º 34 – 17.03.2016 

 

Portaria n.º 45/2016, de 18 de Março  

Estabelece o modelo de formulário único para 

efeitos do envio de informação sobre o preço 

dos combustíveis praticados nos postos de 

abastecimento, bem como sobre a quantidade 

de produto comercializado.  

DR – I Série – N.º 55 – 18.03.2016 

 

Despacho Normativo n.º 15/2016 de 30 de 

Março de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

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

29 de fevereiro. 

JO – I Série – N.º 40 – 30.03.2016 

 

Finanças 

Decreto-Lei n.º 8/2016, de 4 de março 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 

26-A/2014, de 17 de fevereiro, que criou o 

sorteio «Fatura da Sorte», passando os prémios 

atribuídos a serem constituídos por títulos de 

dívida destinados à poupança.  

DR – I Série – N.º 45 – 04.03.2016 

 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março 

Orçamento do Estado para 2016.  

DR – I Série – N.º 62 – 30.03.2016 

 

Lei n.º 7-B/2016, de 30 de março 

Aprova as Grandes Opções do Plano para 

2016-2019. 

 DR – I Série – N.º 63 – 31.03.2016 

 

Lei n.º 7-C/2016, de 31 de março 

Aprova o Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental para os anos de 2016-2019.  

DR – I Série – N.º 63 – 31.03.2016 

 

Portaria n.º 62/2016, de 31 de março 

Altera o Regulamento do Sorteio Fatura da 

Sorte, aprovado pela Portaria nº 44-A/2014, de 

20 de fevereiro.  

DR – I Série – N.º 63 – 31.03.2016 

 

Energia 

Portaria n.º 42-A/2016, de 9 de março 

Define a tarifa de referência aplicável durante o 

corrente ano à eletricidade vendida na sua 

totalidade à rede elétrica de serviço público 

(RESP), oriunda de unidades de pequena 

produção (UPP) que utilizam fontes de energia 

renovável.  
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DR – I Série – N.º 48 – 09.03.2016 

 

Despacho n.º 3739/2016, de 14 de Março 

Aprova os critérios de avaliação relacionados 

com objetivos e instrumentos de política 

energética.  

DR – II Série – N.º 51 – 14.03.2016 

 

Formação 

Portaria n.º 22/2016, de 3 de Março  

Altera a Portaria n.º 57/2015, de 6 de maio. 

(Adota o Regulamento específico do Eixo 8 – 

Emprego e Mobilidade Laboral).  

JO – I Série – N.º 30 – 03.03.2016 

 

Portaria n.º 30/2016, de 23 de Março 

Altera a Portaria n.º 136/2015, de 21 de outubro 

(Estabelece o regulamento específico do Eixo 

10 – Ensino e Aprendizagem ao Longo da Vida).  

JO – I Série – N.º 37 – 23.03.2016 

 

Incentivos  

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 

“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 391/2016, de 2 de Março 

O prazo para apresentação de candidaturas, a 

concretizar em 2017, na modalidade de apoio 

para a aquisição, remodelação, beneficiação, 

ampliação ou construção de infraestruturas 

destinadas a atividades culturais referida na 

alínea b) do artigo 2.º do RJAAC, termina a 15 

novembro de 2016.  

JO – II Série – N.º 43 – 02.03.2016 

 

Portaria n.º 27/2016, de 15 de Março 

Altera a Portaria n.º 150/2015, de 11 de 

novembro de 2015. (Estabelece as regras de 

aplicação da Medida 16 – Cooperação, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores, abreviadamente 

designado por PRORURAL+).  

JO – I Série – N.º 33 – 15.03.2016 

 

Portaria n.º 35/2016, de 29 de Março 

Altera os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 10.º e 12.º 

da Portaria n.º 60/2015, de 14 de maio, que 

estabelece as regras aplicáveis no âmbito da 

medida 20 - Assistência Técnica, do Programa 

de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+).  

JO – I Série – N.º 39 – 29.03.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

47/2016, de 30 de Março 

Autoriza, com caráter excecional, o alargamento 

do período do registo da receita da 

comparticipação de fundos comunitários 

referentes a projetos de investimento realizados, 
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por conta do Orçamento de 2015, até 31 de 

março de 2016. 

JO – I Série – N.º 40 – 30.03.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

53/2016, de 30 de Março 

Criar uma linha de crédito de apoio à pesca 

local e costeira, designada por CREDIPESCA. 

JO – I Série – N.º 40 – 30.03.2016 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

64/2016, de 30 de Março 

Cria um apoio à agricultura açoriana, através de 

uma linha designada de SAFIAGRI III. 

JO – I Série – N.º 40 – 30.03.2016 

 

Saúde 

Portaria n.º 64-C/2016, de 31 de março 

Segunda alteração à Portaria nº 306-A/2011, de 

20 de dezembro, que aprova os valores das 

taxas moderadoras previstas no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro, 

bem como as respetivas regras de apuramento 

e cobrança.  

DR – I Série – N.º 63 – 31.03.2016 

 

Sector Agrícola 

Decreto-Lei n.º 14/2016, de 9 de março 

Estabelece o regime jurídico da batata para 

consumo humano e da batata-semente, 

transpondo a Diretiva nº 2002/56/CE, do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, e as 

Diretivas de Execução n.º 2013/63/UE, da 

Comissão, de 17 de dezembro de 2013, 

2014/20/UE, da Comissão, de 6 de fevereiro de 

2014, e 2014/21/UE, da Comissão, de 6 de 

fevereiro de 2014. 

DR – I Série – N.º 48 – 09.03.2016 

 

 

 

Sector das Pescas 

Portaria n.º 52/2016, de 24 de março 

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio ao 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

nos Domínios do Apoio Preparatório e dos 

Custos Operacionais e de Animação.  

DR – I Série – N.º 59 – 24.03.2016 

 

Portaria n.º 53/2016, de 24 de março 

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio aos 

Planos de Produção e de Comercialização das 

organizações de produtores da pesca e da 

aquicultura, no âmbito do Programa Operacional 

(PO) Mar 2020.  

DR – I Série – N.º 59 – 24.03.2016 

 

Portaria n.º 54/2016, de 24 de março 

Aprova o Regulamento de Aplicação da Medida 

de «Assistência Técnica» do Programa 

Operacional (PO) Mar 2020.  

DR – I Série – N.º 59 – 24.03.2016 

 

Portaria n.º 55/2016, de 24 de março 

Estabelece disposições de âmbito nacional 

relativas ao regime de compensação dos custos 

suplementares para os produtos da pesca e da 

aquicultura da Região Autónoma dos Açores e 

da Região Autónoma da Madeira.  

DR – I Série – N.º 59 – 24.03.2016 

 

Segurança Social 

Decreto-Lei n.º 10/2016, de 8 de março 

Repõe o regime transitório de acesso à pensão 

antecipada de velhice a beneficiários com, pelo 

menos, 60 ou mais anos de idade e, pelo 

menos, 40 anos de carreira contributiva, pelo 

período necessário à reavaliação do regime de 

flexibilização, e prevê o direito de audição prévia 

do beneficiário.  

DR – I Série — N.º 47 — 08.03.2016 
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Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de março 

Cria uma medida excecional de apoio ao 

emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora, 

em 0,75 pontos percentuais, relativa às 

contribuições referentes às remunerações 

devidas nos meses de fevereiro de 2016 a 

janeiro de 2017.  

DR – I Série — N.º 47 — 08.03.2016 

 

Lei 6/2016, de 17 de março 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 

ao Decreto-Lei nº 246/2015, de 20 de outubro 

(primeira alteração à Lei nº 90/2009, de 31 de 

agosto, que aprova o regime especial de 

proteção na invalidez, e terceira alteração ao 

Decreto-Lei nº 265/99, de 14 de julho, que cria o 

complemento por dependência)  

DR – I Série — N.º 54 — 17.03.2016 

 

Lei 6/2016, de 17 de março 

Majoração da proteção social na maternidade, 

paternidade e adoção para os residentes nas 

regiões autónomas. 

DR – I Série — N.º 54 — 17.03.2016 

 

Seguros 

Portaria n.º 74-B/2016, de 24 de março 

Fixa as taxas devidas à Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

(ASF) pelas empresas de seguros, entidades 

gestoras de fundos de pensões, mediadores de 

seguros ou de resseguros e entidades 

promotoras de cursos de formação sobre 

seguros.  

DR – II Série – N.º 59 – 24.03.2016 

 

Ordem dos Arquitetos 

Regulamento n.º 321/2016, de 29 de março 

O presente Regulamento visa definir as regras 

de tratamento de todos os dados pessoais que 

deverão constituir o Sistema Integrado de 

Dados Pessoais dos Membros da Ordem dos 

Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 322/2016, de 29 de março 

Regula a constituição e o funcionamento das 

sociedades de profissionais de arquitetura.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 323/2016, de 29 de março 

Estabelece os princípios do cargo do Provedor 

da Arquitetura, estabelecido através do artº 32º 

do Estatuto da Ordem dos Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 324/2016, de 29 de março 

O presente regulamento respeita ao Colégio de 

Urbanismo da Ordem dos Arquitectos, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 

33º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 325/2016, de 29 de março 

Regula os procedimentos para a fixação de 

quota e taxas a cobrar pela Ordem dos 

Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 326/2016, de 29 de março 

Regula a condição do Membro Extraordinário da 

Ordem dos Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 327/2016, de 29 de março 

Estabelece as regras destinadas ao 

funcionamento da Bolsa de Peritos Arquitetos 

da Ordem dos Arquitetos, definindo as 
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competências e valências necessárias para o 

exercício da atividade de Perito Arquiteto.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 328/2016, de 29 de março 

O presente regulamento respeita ao Colégio do 

Património Arquitetónico da Ordem dos 

Arquitectos, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artº 33º do Estatuto da Ordem dos 

Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 329/2016, de 29 de março 

O presente regulamento respeita ao Colégio de 

Gestão, Direção e Fiscalização de Obras, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 

33º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos.  

DR - II série — N.º 61 — 29.03.2016 

 

Regulamento n.º 336/2016, de 30 de março 

Regula a deontologia e estabelece o 

procedimento disciplinar aplicado a todos os 

membros efetivos da Ordem dos Arquitetos, 

singulares ou coletivos, bem como a todos os 

profissionais a que a Ordem reconheça 

habilitação para a livre prestação de serviço em 

território nacional, em conformidade com o 

Estatuto da Ordem dos Arquitetos e com a lei.  

DR - II série — N.º 62 — 30.03.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/295 

da Comissão, de 1 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/297 

da Comissão, de 2 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/316 

da Comissão, de 4 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/325 

da Comissão, de 7 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/331 

da Comissão, de 8 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/338 

da Comissão, de 9 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/349 

da Comissão, de 10 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/356 

da Comissão, de 11 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/366 

da Comissão, de 14 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/373 

da Comissão, de 15 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/380 

da Comissão, de 16 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/390 

da Comissão, de 17 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/404 

da Comissão, de 18 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/416 

da Comissão, de 21 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/434 

da Comissão, de 22 de março de 2016 
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Regulamento de Execução (UE) 2016/444 

da Comissão, de 23 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/453 

da Comissão, de 29 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/463 

da Comissão, de 30 de março de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/474 

da Comissão, de 31 de março de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento (UE) 2016/293 da Comissão, 

de 1 de março de 2016 

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

850/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo a poluentes orgânicos 

persistentes.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/312 

da Comissão, de 4 de março de 2016 

retifica o Regulamento (UE) n.º 37/2010 no que 

diz respeito à substância tilvalosina.  

 

Regulamento (UE) 2016/314 da Comissão, 

de 4 de março de 2016 

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

1223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos produtos cosméticos.  

 

Regulamento (UE) 2016/324 da Comissão, 

de 7 de março de 2016 

altera e retifica o anexo II do Regulamento (CE) 

n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

determinados aditivos alimentares autorizados 

em todas as categorias de géneros alimentícios.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/329 

da Comissão, de 8 de março de 2016 

relativo à autorização de 6-fitase como aditivo 

em alimentos para todas as espécies avícolas e 

para leitões desmamados, suínos de engorda, 

porcas e espécies menores de suínos (detentor 

da autorização, Lohmann Animal Nutrition 

GmbH).  

 

Regulamento (UE) 2016/355 da Comissão, 

de 11 de março de 2016 

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

853/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos requisitos 

específicos para a gelatina, o colagénio e 

produtos de origem animal altamente refinados 

destinados ao consumo humano.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/370 

da Comissão, de 15 de março de 2016 

aprova a substância ativa pinoxadene, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão e autoriza os Estados-

Membros a prorrogar as autorizações 

provisórias concedidas para essa substância 

ativa.  

 

Regulamento (UE) 2016/371 da Comissão, 

de 15 de março de 2016 

recusa autorizar determinadas alegações de 

saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o 

desenvolvimento e a saúde das crianças.  
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Regulamento (UE) 2016/372 da Comissão, 

de 15 de março de 2016 

recusa autorizar uma alegação de saúde sobre 

os alimentos que refere a redução de um risco 

de doença.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/379 

da Comissão, de 11 de março de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 684/2009 no que 

diz respeito aos dados a apresentar no âmbito 

dos processos informatizados aplicáveis para a 

circulação de produtos sujeitos a impostos 

especiais de consumo em regime de suspensão 

do imposto.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/389 

da Comissão, de 17 de março de 2016  

renova a aprovação da substância ativa 

acibenzolar-S-metilo, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à colocação dos 

produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que 

altera o anexo do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento (UE) 2016/403 da Comissão, 

de 18 de março de 2016 

complementa o Regulamento (CE) n..º 

1071/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante à classificação das 

infrações graves às regras da União, que podem 

acarretar a perda de idoneidade do 

transportador rodoviário, e que altera o anexo III 

da Diretiva 2006/22/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho.  

 

Regulamento (UE) 2016/439 da Comissão, 

de 23 de março de 2016 

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

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita às substâncias vírus 

da granulose de Cydia pomonella (CpGV), 

carboneto de cálcio, iodeto de potássio, 

hidrogenocarbonato de sódio, rescalure e 

estirpes ATCC 74040 e GHA da Beauveria 

bassiana.  

 

Regulamento (UE) 2016/440 da Comissão, 

de 23 de março de 2016 

altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos aplicáveis à atrazina no interior e à 

superfície de certos produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/441 da Comissão, 

de 23 de março de 2016 

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

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

glicosídeos de esteviol (E 960) como 

edulcorante na mostarda.  

 

Regulamento (UE) 2016/452 da Comissão, 

de 29 de março de 2016 

que altera os anexos II e III do Regulamento 

(CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de captana, propiconazol e 

espiroxamina no interior e à superfície de 

determinados produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/459 da 

Comissão, de 18 de março de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 1235/2008 que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho no 

que respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros.  

 

Regulamento (UE) 2016/460 da Comissão, 

de 30 de março de 2016 
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altera os anexos IV e V do Regulamento (CE) 

n.º 850/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo a poluentes orgânicos 

persistentes. 

 

Regulamento (UE) 2016/429 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de março de 2016 

relativo às doenças animais transmissíveis e 

que altera e revoga determinados atos no 

domínio da saúde animal («Lei da Saúde 

Animal»).  

 

Regulamento (UE) 2016/425 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de março de 2016 

relativo aos equipamentos de proteção 

individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE 

do Conselho.  

 

Regulamento (UE) 2016/426 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de março de 2016 relativo aos aparelhos a 

gás e que revoga a Diretiva 2009/142/CE.  

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

n.º 6/2016 

Interposto recurso com efeito suspensivo para o 

Tribunal da Relação da decisão proferida em 

providência cautelar que tenha decretado a 

suspensão do despedimento, não são devidas 

ao trabalhador retribuições entre a data do 

despedimento e o trânsito em julgado do 

acórdão do Tribunal da Relação que confirme a 

suspensão do despedimento, sem prejuízo do 

disposto no nº 3 do artigo 40º do Código de 

Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 480/99, de 9 de novembro.  

DR - I série -N.º 55-18.03.2016 
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