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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

117/2016 de 9 de junho de 2016 

Aprova a inclusão do investimento relativo à 

concessão do apoio financeiro para fazer face 

aos estragos resultantes das intempéries 

ocorridas em setembro e dezembro de 2015. 

JO – I Série – N .º 71 – 09.06.2016 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2016/A, 

de 16 de junho 

Estabelece as normas e os critérios para a 

delimitação de perímetros de proteção de 

captações de águas superficiais e subterrâneas 

destinadas ao abastecimento público para 

consumo humano na Região Autónoma dos 

Açores.  

DR – I Série – N .º 114 – 16.06.2016 

 

Decreto do Presidente da República n.º 

30/2016, de 30 de junho 

É fixado, de harmonia com o artigo 19º do 

Decreto-Lei nº 267/80, de 8 de agosto, o dia 16 

de outubro de 2016 para a eleição dos 

deputados à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores.  

DR – I Série – N .º 124 – 30.06.2016 

 

Ambiente 

Decreto-Lei n.º 30/2016, de 24 de junho 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 

79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras 

relativas à restrição da utilização de 

determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) com 

o objetivo de contribuir para a proteção da 

saúde humana e do ambiente, incluindo a 

valorização e a eliminação, ecologicamente 

corretas, dos resíduos de EEE, e transpõe para 

a ordem jurídica interna a Diretiva Delegada 

(UE) 2015/573 da Comissão, de 30 de janeiro 

de 2015, a Diretiva Delegada (UE) 2015/574, da 

Comissão, de 30 de janeiro de 2015 e a Diretiva 

Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de 

março de 2015.  

DR – I Série – N .º 120 – 24.06.2016 

 

Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 

208/2008, de 28 de outubro, que estabelece o 

regime de proteção das águas subterrâneas 

contra a poluição e deterioração, transpondo a 

Diretiva 2014/80/UE da Comissão, de 20 de 

junho de 2014, que altera o anexo II da Diretiva 

2006/118/CE do Parlamento e do Conselho, 

relativa à proteção das águas subterrâneas 

contra a poluição e a deterioração.  

DR – I Série – N .º 122 – 28.06.2016 

 

Certificação e desempenho energético 

dos edifícios 

Decreto-Lei n.º 28/2016, de 23 de junho 

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei nº 

118/2013, de 20 de agosto, relativo à melhoria 

do desempenho energético dos edifícios, e que 

transpôs a Diretiva nº 2010/31/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010.  

DR – I Série – N .º 119 – 23.06.2016 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 23/2016 de 27 de 

junho de 2016 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 19/2016, de 

27 de maio. 

JO – I Série – N .º 78 – 27.06.2016 
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Consumo 

Lei n.º 15/2016, de 17 de junho  

Reforça a proteção dos consumidores nos 

contratos de prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas com período de 

fidelização (décima segunda alteração à Lei nº 

5/2004, de 10 de fevereiro, Lei das 

Comunicações Eletrónicas).  

DR – I Série – N .º 115 – 17.06.2016 

 

Economia 

Decreto-Lei n.º 26-A/2016, de 9 de junho 

Estabelece os requisitos para a conceção, o 

fabrico e a colocação no mercado das 

embarcações de recreio e das motas de água, 

transpondo a Diretiva nº 2013/53/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 

novembro de 2013.  

DR – I Série – N .º 111 – 09.06.2016 

 

Finanças 

Decreto-Lei n.º 22/2016, de 3 de junho 

Transpõe parcialmente a Diretiva nº 

2013/50/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de outubro de 2013, que altera 

a Diretiva nº 2004/109/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativa à 

harmonização dos requisitos de transparência 

no que se refere às informações respeitantes 

aos emitentes cujos valores mobiliários estão 

admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, a Diretiva nº 2003/71/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

prospeto a publicar em caso de oferta pública de 

valores mobiliários ou da sua admissão à 

negociação, e a Diretiva nº 2007/14/CE, da 

Comissão, que estabelece as normas de 

execução de determinadas disposições da 

Diretiva nº 2004/109/CE, e procede à vigésima 

sétima alteração ao Código dos Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

486/99, de 13 de novembro.  

DR – I Série – N .º 107 – 03.06.2016 

 

Retificação n.º 10-A/2016 , de 9 de junho 

Retifica o Decreto-Lei nº 18/2016, de 13 de abril, 

das Finanças, que estabelece as normas de 

execução do Orçamento do Estado para 2016, 

publicado no Diário da República, 1ª série, nº 

72, de 13 de abril de 2016.  

DR – I Série – N .º 111 – 09.06.2016 

 

Portaria n.º 165-A/2016, de 14 de junho  

Terceira alteração à Portaria nº 121/2011, de 30 

de março, que regulamenta e estabelece as 

condições de aplicação da contribuição sobre o 

setor bancário.  

DR – I Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Decreto-Lei n.º 35-A/2016, de 30 de junho 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 

18/2016, de 13 de abril, que estabelece as 

normas de execução do Orçamento do Estado 

para 2016.  

DR – I Série – N .º 124 – 30.06.2016 

 

Incentivos 

Portaria n.º 48/2016 de 8 de junho  

Estabelece o regime de aplicação da 

Submedida 19.3 - Elaboração e implementação 

de atividades de cooperação da ação local, da 

Medida 19 - Apoio ao desenvolvimento local de 

base comunitária (DLBC) LEADER, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores 2014-2020 

(PRORURAL+). 

JO – I Série – N .º 70 – 08.06.2016 
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Portaria n.º 49/2016 de 8 de junho  

Alteração na sequência da publicação do 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/761, 

da Comissão, de 13 de maio, para 15 de junho.  

JO – I Série – N .º 70 – 08.06.2016 

 

Portaria n.º 50/2016 de 9 de junho  

Altera o artigo 5.º da Portaria n.º 44/2016, de 12 

de maio, que regulamenta a linha de apoio 

designada por SAFIAGRI III, criada pela 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

64/2016, de 30 de março e destinada a 

compensar os encargos financeiros bancários 

relativos a empréstimos aplicados em 

investimentos em explorações agrícolas 

localizadas na Região Autónoma dos Açores. 

JO – I Série – N .º 71 – 09.06.2016 

 

Portaria n.º 51/2016 de 14 de junho 

Primeira alteração ao Regulamento do Regime 

de Compensação dos custos suplementares 

para os produtos da pesca da Região Autónoma 

dos Açores, aprovado pela Portaria n.º 46/2016, 

de 20 de maio. 

JO – I Série – N .º 72 – 14.06.2016 

 

Decreto-Lei n.º 27/2016, de 14 de junho 

Cria duas linhas de crédito garantidas, dirigidas 

aos produtores de leite de vaca cru e aos 

produtores de suínos.  

DR – I Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Portaria n.º 58/2016 de 27 de junho de 

2016 

Procede à segunda alteração à Portaria n.º 

118/2015, de 2 de setembro. 

JO – I Série – N .º 78 – 27.06.2016 

 

Ordem dos Arquitetos 

Regulamento n.º 613/2016, de 27 de junho 

Estabelece as regras aplicáveis à certificação de 

inscrição na Ordem dos Arquitetos e certificação 

de qualificações profissionais específicas.  

DR – II Série – N .º 121 – 27.06.2016 

 

Ordem dos Economistas 

Regulamento n.º 554/2016, de 6 de junho 

Regulamento de estágio profissional da Ordem 

dos Economistas.  

DR – II Série – N .º 108 – 06.06.2016 

 

Ordem dos Engenheiros Técnicos 

Regulamento n.º 544/2016, de 1 de junho 

Regulamento de Inscrição nos Colégios de 

Especialidade.  

DR – II Série – N .º 105 – 01.06.2016 

 

Regulamento n.º 549/2016, de 3 de junho 

Regulamento dos Atos de Engenharia dos 

Engenheiros Técnicos.  

DR – II Série – N .º 107 – 03.06.2016 

 

Ordem dos Nutricionistas 

Regulamento n.º 587/2016, de 14 de junho  

Regulamento que aprova o Código Deontológico 

da Ordem dos Nutricionistas.  

DR – II Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Regulamento n.º 588/2016, de 14 de junho  

Regulamento Disciplinar da Ordem dos 

Nutricionistas.  

DR – II Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Regulamento n.º 589/2016, de 14 de junho  

Regulamento de Organização da Ordem dos 

Nutricionistas.  

DR – II Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Regulamento n.º 590/2016, de 14 de junho  
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Regulamento Eleitoral da Ordem dos 

Nutricionistas.  

DR – II Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Saúde 

Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho 

Estabelece os requisitos para a proteção da 

saúde do público em geral no que diz respeito 

às substâncias radioativas presentes na água 

destinada ao consumo humano, fixando os 

valores paramétricos, frequências e métodos 

aplicáveis para o seu controlo, e transpõe a 

Diretiva nº 2013/51/EURATOM, do Conselho, de 

22 de outubro de 2013.  

DR – I Série – N .º 107 – 03.06.2016 

 

Portaria n.º 159/2016, de 8 de junho 

Altera o artigo 1º da Portaria nº 838/2010, de 1 

de setembro, aditando a este as licenciaturas 

em Dietética e em Dietética e Nutrição para o 

ingresso no ramo de nutrição, da carreira de 

técnico superior de saúde.  

DR – I Série – N .º 110 – 08.06.2016 

 

Sector Agrícola 

Portaria n.º 47/2016 de 7 de junho  

Aditou o ponto 1.2 ao RLG 8, do domínio B, do 

Requisito I, do anexo II, à Portaria n.º 29/2015, 

de 9 de março, com as alterações introduzidas 

pelas Portarias n.º 40/2015, de 2 de abril e n.º 

38/2016, de 1 de abril.  

JO – I Série – N .º 69 – 07.06.2016 

 

Decreto-Lei n.º 26/2016, de  9 de junho  

Assegura a execução e garante o cumprimento, 

na ordem jurídica interna, das obrigações 

decorrentes do Regulamento (UE) nº 

1169/2011, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à 

prestação de informação aos consumidores dos 

géneros alimentícios, e do Regulamento de 

Execução (UE) nº 1337/2013, da Comissão, de 

13 de dezembro, no que respeita à indicação do 

país de origem ou do local de proveniência da 

carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, 

de ovino, de caprino e de aves de capoeira, e 

transpõe a Diretiva nº 2011/91/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

dezembro.  

DR – I Série – N .º 111 – 09.06.2016 

 

Portaria n.º 174/2016, de 21 de junho 

Primeira alteração da Portaria nº 348/2015, de 

12 de outubro, que estabelece as regras do 

regime de autorizações para a plantação da 

vinha.  

DR – I Série – N .º 117 – 21.06.2016 

 

Portaria n.º 56/2016 de 21 de junho  

Estabelece as normas relativas ao controlo do 

vírus da Diarreia Viral Bovina (doravante 

designada de BVD). 

JO – I Série – N .º 75 – 21.06.2016 

 

 

Decreto-Lei n.º 31/2016, de 24 de junho 

Transpõe a Diretiva (UE) nº 2015/254, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

fevereiro de 2015, que revoga a Diretiva nº 

93/5/CEE, do Conselho, de 25 de fevereiro de 

1993, relativa à assistência dos Estados 

membros à Comissão e à sua cooperação na 

análise científica de questões relacionadas com 

os produtos alimentares.  

DR – I Série – N .º 120 – 24.06.2016 

 

Sector das Pescas 

Portaria n.º 55/2016 de 21 de junho 

Regulamento para o exercício da pesca na zona 

marítima em torno da ilha Graciosa. 

JO – I Série – N .º 75 – 21.06.2016 
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Segurança social 

Portaria n.º 161/2016, de 9 de junho  

Atualiza os montantes do abono de família para 

crianças e jovens e do abono de família pré-

natal, correspondentes aos 2º e 3º escalões e 

respetivas majorações.  

DR – I Série – N .º 111 – 09.06.2016 

 

Portaria n.º 162/2016, de 9 de junho 

Procede à atualização das pensões de 

acidentes de trabalho, para o ano de 2016.  

DR – I Série – N .º 111 – 09.06.2016 

 

Decreto-Lei n.º 35-C/2016, de 30 de junho  

Procede à nona alteração ao Decreto-Lei nº 

42/2001, de 9 de fevereiro e à primeira alteração 

ao Decreto-Lei nº 213/2012, de 25 de setembro, 

flexibilizando o pagamento de dívidas à 

segurança social.  

DR – I Série – N .º 124 – 30.06.2016 

 

Seguros 

Norma regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 7/2016-R , de 6 de junho 

Estabelece os índices trimestrais de atualização 

de capitais para as apólices do ramo «Incêndio 

e elementos da natureza» com início ou 

vencimento no terceiro trimestre de 2016.  

DR – II Série – N .º 121 – 27.06.2016 

 

Turismo 

Portaria n.º 154-C/2016, de 1 de junho 

Procede à identificação das águas balneares, à 

qualificação das praias e à fixação das 

respetivas épocas balneares para o ano de 

2016.  

DR – I Série – N .º 105 – 01.06.2016 

 

 

Sector Energético 

Portaria n.º 173/2016, de 21 de junho 

Estabelece os termos e condições para a 

atribuição de potência de injeção de energia 

elétrica em determinado ponto da RESP 

aplicáveis no âmbito da modalidade especial do 

regime de remuneração da produção em 

cogeração titulado por licença.  

DR – I Série – N .º 117 – 21.06.2016 

 

Diretiva n.º13/2016, de 27 de junho da 

Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos 

Tarifas e Preços de Gás Natural para o ano gás 

2016-2017 e Parâmetros para o período de 

regulação 2016-2019.  

DR – II Série – N .º 121 – 27.06.2016 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

Regulamento de Execução (UE) 2016/875 

da Comissão, de 1 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/880 

da Comissão, de 2 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/886 

da Comissão, de 3 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/889 

da Comissão, de 6 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/893 

da Comissão, de 7 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/901 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:146:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:146:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.148.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:148:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.148.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:148:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.149.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:149:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.149.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:149:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:152:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2016/913 

da Comissão, de 9 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/923 

da Comissão, de 10 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/937 

da Comissão, de 13 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/945 

da Comissão, de 14 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/953 

da Comissão, de 15 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/964 

da Comissão, de 16 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/974 

da Comissão, de 17 de junho de 2016  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/987 

da Comissão, de 20 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/998 

da Comissão, de 21 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1019 

da Comissão, de 23 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1026 

da Comissão, de 24 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1038 

da Comissão, de 27 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1048 

da Comissão, de 28 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1057 

da Comissão, de 29 de junho de 2016 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1064 

da Comissão, de 30 de junho de 2016 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/860 da 

Comissão, de 4 de fevereiro de 2016 

especifica mais pormenorizadamente as 

circunstâncias em que uma exclusão da 

aplicação dos poderes de redução ou de 

conversão é necessária nos termos do artigo 

44.o, n.º 3, da Diretiva 2014/59/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece um enquadramento para a 

recuperação e a resolução de instituições de 

crédito e de empresas de investimento.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/864 

da Comissão, de 31 de maio de 2016 

relativo à não renovação da aprovação da 

substância ativa triassulfurão, em conformidade 

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

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação de produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/865 

da Comissão, de 31 de maio de 2016 

inicia um inquérito sobre a eventual evasão às 

medidas antidumping instituídas pelo 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2384 

sobre as importações de determinadas folhas e 

tiras, delgadas, de alumínio, originárias da 

República Popular da China, através de 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2016:153:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2016:153:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.160.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:160:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.160.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:160:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2016.162.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:162:TOC
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importações de determinadas folhas e tiras, 

delgadas, de alumínio, ligeiramente modificadas 

provenientes da República Popular da China, e 

que torna obrigatório o registo destas 

importações.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/871 

da Comissão, de 1 de junho de 2016 

relativo à não renovação da aprovação da 

substância ativa amitrol, em conformidade com 

o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação de produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/872 

da Comissão, de 1 de junho de 2016 

relativo à não renovação da aprovação da 

substância ativa isoproturão, em conformidade 

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

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação de produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão. 

  

Regulamento de Execução (UE) 2016/873 

da Comissão, de 1 de junho de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.o 690/2008 que 

reconhece zonas protegidas na Comunidade 

expostas a riscos fitossanitários específicos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/879 

da Comissão, de 2 de junho de 2016 

estabelece, nos termos do Regulamento (UE) 

n.o 517/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, disposições pormenorizadas relativas 

à declaração de conformidade quando da 

colocação no mercado de equipamentos de 

refrigeração, ar condicionado e bombas de calor 

carregados com hidrofluorocarbonetos e à sua 

verificação por um auditor independente.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/869 

da Comissão, de 27 de maio de 2016 

estabelece as informações técnicas para o 

cálculo das provisões técnicas e dos fundos 

próprios de base para efeitos do relato com uma 

data de referência compreendida entre 31 de 

março e 29 de junho de 2016, em conformidade 

com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao acesso à 

atividade de seguros e resseguros e ao seu 

exercício.  

 

Retificação do Regulamento de Execução 

(UE) 2016/799 da Comissão, de 18 de 

março de 2016 

dá execução ao Regulamento (UE) nº 165/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece os requisitos para construção, 

ensaio, instalação, funcionamento e reparação 

de tacógrafos e seus componentes (JO L 139 de 

26.5.2016 ) 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/885 

da Comissão, de 3 de junho de 2016 

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

diz respeito à substância «eprinomectina». 

  

Retificação da Diretiva 91/533/CEE do 

Conselho, de 14 de outubro de 1991 

relativa à obrigação de a entidade patronal 

informar o trabalhador sobre as condições 

aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho 

(JO L 288 de 18.10.1991 ).  

 

Decisão de Execução (UE) 2016/887 da 

Comissão, de 2 de junho de 2016 

altera o anexo II da Decisão 2007/777/CE no 

que diz respeito à lista de países terceiros ou 
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partes de países terceiros a partir dos quais é 

autorizada a introdução na União de produtos à 

base de carne e estômagos, bexigas e 

intestinos tratados [notificada com o número 

C(2016) 3215].  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/895 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 1290/2008 no 

que se refere ao nome do detentor da 

autorização de uma preparação de Lactobacillus 

rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus 

farciminis (CNCM-I-3699).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/896 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

relativo à autorização de tartaratos de ferro e 

sódio como aditivo em alimentos para animais 

de todas as espécies.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/897 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

relativo à autorização de uma preparação de 

Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) como 

aditivo em alimentos para galinhas poedeiras e 

peixes ornamentais (detentor da autorização 

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e que altera os 

Regulamentos (CE) n.º 1444/2006, (UE) n.º 

333/2010 e (UE) n.º 184/2011 no que se refere 

ao detentor da autorização.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/898 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

relativo à autorização de uma preparação de 

Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua 

protease (EC 3.4.21.19) como aditivo em 

alimentos para frangos de engorda, frangas 

para postura e espécies menores de aves de 

capoeira de engorda e para postura e aves 

ornamentais (detentor da autorização Novus 

Europe S.A./N.V.).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/899 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

relativo à autorização de uma 6-fitase produzida 

por Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) como 

aditivo em alimentos para todas as espécies de 

aves de capoeira e todas as espécies de suínos 

(exceto leitões não desmamados) (detentor da 

autorização: Danisco (UK) Ltd).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/900 

da Comissão, de 8 de junho de 2016 

relativo à autorização de ácido benzoico como 

aditivo em alimentos para marrãs (detentor da 

autorização DSM Nutritional Product Sp. z o. o.).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/910 

da Comissão, de 9 de junho de 2016 

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

que estabelece normas de execução do 

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

que concerne ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/911 

da Comissão, de 9 de junho de 2016 

estabelece normas técnicas de execução no 

que se refere à forma e teor da descrição dos 

acordos de apoio financeiro intragrupo em 

conformidade com a Diretiva 2014/59/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece um enquadramento para a 

recuperação e a resolução de instituições de 

crédito e de empresas de investimento.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2016/921 da 

Comissão, de 10 de junho de 2016 

estabelece novas medidas de apoio, 

excecionais e temporárias, aplicáveis aos 

produtores de determinados frutos e produtos 

hortícolas.  
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Regulamento de Execução (UE) 2016/922 

da Comissão, de 10 de junho de 2016 

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

206/2010 no que diz respeito à lista de países 

terceiros, territórios ou partes destes a partir dos 

quais é autorizada a introdução na União de 

carne fresca.  

 

Regulamento (UE) 2016/918 da Comissão, 

de 19 de maio de 2016 

altera, para efeitos de adaptação ao progresso 

técnico e científico, o Regulamento (CE) n.º 

1272/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à classificação, rotulagem e 

embalagem de substâncias e misturas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/950 

da Comissão, de 15 de junho de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 no que se refere à prorrogação dos 

períodos de aprovação das substâncias ativas 

2,4-DB, beta-ciflutrina, carfentrazona-etilo, 

Coniothyrium minitans estirpe CON/M/91-08 

(DSM 9660), ciazofamida, deltametrina, 

dimetenamida-P, etofumesato, fenamidona, 

flufenacete, flurtamona, foramsulfurão, 

fostiazato, imazamox, iodossulfurão, iprodiona, 

isoxaflutol, linurão, hidrazida maleica, 

mesotriona, oxassulfurão, pendimetalina, 

picoxistrobina, siltiofame e trifloxistrobina.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/951 

da Comissão, de 15 de junho de 2016 

aprova a substância ativa de baixo risco 

Trichoderma atroviride estirpe SC1, 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.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/952 

da Comissão, de 15 de junho de 2016 

aprova a substância ativa de baixo risco 

Saccharomyces cerevisiae estirpe LAS02, 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 de Execução (UE) 2016/963 

da Comissão, de 16 de junho de 2016 

altera o Regulamento (CE) n.º 474/2006 no que 

respeita à lista das transportadoras aéreas que 

são objeto de uma proibição de operação na 

União.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/972 

da Comissão, de 17 de junho de 2016 

relativo à autorização de L-arginina produzida 

por Corynebacterium glutamicum KCTC 

10423BP como aditivo em alimentos para 

animais de todas as espécies.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/973 

da Comissão, de 17 de junho de 2016 

relativo à autorização do bislisinato de zinco 

como aditivo em alimentos para animais de 

todas as espécies.  

 

Regulamento (UE) 2016/1017 da 

Comissão, de 23 de junho de 2016 

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

1907/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao registo, avaliação, 

autorização e restrição dos produtos químicos 
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(REACH) no que respeita aos sais de amónio 

inorgânicos.  

 

Regulamento (UE) 2016/1002 da 

Comissão, de 17 de junho 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 de AMTT, diquato, dodina, 

glufosinato e tritossulfurão no interior e à 

superfície de certos produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/1003 da 

Comissão, de 17 de junho de 2016 

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 abamectina, acequinocil, 

acetamipride, benzovindiflupir, bromoxinil, 

fludioxonil, fluopicolida, fosetil, mepiquato, 

proquinazide, propamocarbe, pro-hexadiona e 

tebuconazol no interior ou à superfície de 

determinados produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1045 

da Comissão, de 28 de junho de 2016 

denuncia a aceitação do compromisso 

relativamente a um produtor-exportador ao 

abrigo da Decisão de Execução 2013/707/UE 

que confirma a aceitação de um compromisso 

oferecido no âmbito dos processos antidumping 

e antissubvenções relativos às importações de 

módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de 

componentes-chave (ou seja, células) 

originários ou expedidos da República Popular 

da China durante o período de aplicação das 

medidas definitivas.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1046 

da Comissão, de 28 de junho de 2016 

institui um direito anti-dumping definitivo sobre 

as importações de determinados fios de 

molibdénio originários da República Popular da 

China na sequência de um reexame da 

caducidade em conformidade com o artigo 11.o, 

n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do 

Conselho. 

 

Regulamento (UE) 2016/1012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 

de junho de 2016  

sobre as condições zootécnicas e genealógicas 

aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada 

na União de animais reprodutores de raça pura, 

de suínos reprodutores híbridos e dos 

respetivos produtos germinais, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 625/2014 e as Diretivas 

89/608/CEE e 90/425/CEE do Conselho e 

revoga determinados atos no domínio da 

produção animal («Regulamento sobre a 

produção animal»). 

 

Regulamento (UE) 2016/1015 da 

Comissão, de 17 de junho de 2016 

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 1-naftilacetamida, ácido 1-

naftilacético, cloridazão, fluazifope-P, 

fuberidazol, mepiquato e tralcoxidime no interior 

e à superfície de determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) 2016/1016 da 

Comissão, de 17 de junho de 2016 

altera os anexos II ex III do Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de etofumesato, etoxazol, 

fenamidona, fluoxastrobina e flurtamona no 

interior e à superfície de determinados produtos.  
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Regulamento de Execução (UE) 2016/1054 

da Comissão, de 29 de junho de 2016 

altera o Regulamento de Execução (UE) n..º 

1238/2013 do Conselho que institui um direito 

anti-dumping definitivo sobre as importações de 

módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de 

componentes-chave (ou seja, células) 

originários ou expedidos da República Popular 

da China e o Regulamento de Execução (UE) 

n.º 1239/2013 do Conselho que institui um 

direito de compensação definitivo sobre as 

importações de módulos fotovoltaicos de silício 

cristalino e de componentes-chave (ou seja, 

células) originários ou expedidos da República 

Popular da China.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1056 

da Comissão, de 29 de junho de 2016  

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 no que se refere à prorrogação do 

período de aprovação da substância ativa 

glifosato.  

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

277/2016 

Julga inconstitucional a norma extraída dos 

artigos 30º, 31º e 32º do Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei nº 

6/2006, de 27 de fevereiro, na redação dada 

pela Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, segundo a 

qual «os inquilinos que não enviem os 

documentos comprovativos dos regimes de 

exceção que invoquem (seja quanto aos 

rendimentos, seja quanto à idade ou ao grau de 

deficiência) ficam automaticamente impedidos 

de beneficiar das referidas circunstâncias, 

mesmo que não tenham sido previamente 

alertados pelos senhorios para a necessidade 

de juntar os referidos documentos e das 

consequências da sua não junção»  

DR – II Série – N .º 112 – 14.06.2016 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

96/2016 

Julga inconstitucional o segmento normativo do 

nº 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 1/2013, de 7 

de janeiro (Procede à instalação e à definição 

das regras do funcionamento do Balcão 

Nacional do Arrendamento e do procedimento 

especial de despejo), no qual se prevê que «[a] 

não apresentação, no prazo de 10 dias, do 

documento previsto na subalínea i) da alínea b) 

do número anterior, é havida como desistência 

do pedido de pagamento de rendas, encargos 

ou despesas», interpretado no sentido de que 

tal desistência, em face do disposto no artigo 

285º, nº 1, do Código de Processo Civil, 

extingue o direito que se pretendia fazer valer.  

DR – II Série – N .º 113 – 29.06.2016 
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