
 

Destaques 

Maio 2017 

 

Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2017/A 

de 12 de maio de 2017 

Plano Anual Regional para o Ano de 2017. 

JO – I Série – N .º 44 – 16.05.2017 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2017/A 

de 17 de maio de 2017 

Orientações de Médio Prazo 2017/2020. 

JO – I Série – N .º 46 – 18.05.2017 

 
 

Ambiente 

Despacho Normativo n.º 16/2017 de 17 de 

maio de 2017 

Altera o Despacho Normativo n.º 5/2017, de 31 

de janeiro e o Despacho Normativo n.º 13/2017, 

de 24 de abril, de modo a permitir a aplicação 

na Região das derrogações previstas no 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2017/807, 

da Comissão, de 11 de maio. 

JO – I Série – N .º 44 – 16.05.2017 

 

Decreto-Lei n.º 46/2017 de 3 de maio de 

2017 

Altera o regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos. 

DR – I Série – N .º 85 – 03.05.2017 
 

Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio de 

2017 

Altera o regime de avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva 

(UE) 2015/1480. 

DR – I Série – N .º 90 – 10.05.2017 
 

 

Autarquias Locais 
 

Regulamento n.º 12/2017 de 15 de maio de 

2017 

Alteração ao Regulamento do Concelho 

Municipal da Juventude do Concelho de Angra 

do Heroísmo 

JO – II Série – N .º 88 – 15.05.2017 

 

Regulamento n.º 13/2017 de 15 de maio de 

2017 

Regulamento do Concurso Municipal de 

Empreendedorismo de Angra do Heroísmo 

“Atreve-te”. 

JO – II Série – N .º 88 – 15.05.2017 

Regulamento n.º 14/2017 de 16 de maio de 

2017 

Segunda alteração do Regulamento do Parque 

Industrial de Angra do Heroísmo. 

JO – II Série – N .º 89– 16.05.2017 

 

Regulamento n.º 15/2017 de 17 de maio de 

2017 

Alteração ao Regulamento de Ocupação do 

Espaço Público, Publicidade e Propaganda 

Política e Eleitoral do Concelho de Angra do 

Heroísmo. 

JO – II Série – N .º 90– 17.05.2017 
 

 

Lei Orgânica n.º 1/2017 de 2 de maio de 

2017 

Sexta alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 

de agosto (lei que regula a eleição dos titulares 

dos órgãos das autarquias locais). 

DR – I Série – N .º 84 – 02.05.2017 

 

Lei Orgânica n.º 2/2017 de 2 de maio de 

2017 

Sétima alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14 de agosto (lei que regula a eleição dos 

titulares dos órgãos das autarquias locais). 

DR – I Série – N .º 84 – 02.05.2017 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c7d1b6e5-fba2-4eb5-914b-9c3ae835914a
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c7d1b6e5-fba2-4eb5-914b-9c3ae835914a
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106960762/details/maximized?serie=I&day=2017-05-03&date=2017-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106960762/details/maximized?serie=I&day=2017-05-03&date=2017-05-01
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/47/2017/05/10/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/47/2017/05/10/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1480
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1480
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0bbdbc6e-5e3b-4f7f-a4bb-7ad38804916f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0bbdbc6e-5e3b-4f7f-a4bb-7ad38804916f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/544ae881-f704-4767-9ff4-1162ee09514b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/544ae881-f704-4767-9ff4-1162ee09514b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/dfacdec8-2c4a-48dc-9c5a-754a46cbce10
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/dfacdec8-2c4a-48dc-9c5a-754a46cbce10
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106955047/details/maximized?serie=I&day=2017-05-02&date=2017-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106955047/details/maximized?serie=I&day=2017-05-02&date=2017-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106955048/details/maximized?serie=I&day=2017-05-02&date=2017-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106955048/details/maximized?serie=I&day=2017-05-02&date=2017-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
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Aviso (extrato) n.º 5178/2017  

Código de posturas do município da Praia da 

Vitória. 

DR – II Série – N .º 90 – 10.05.2017 

 
 

Empresas Açorianas 
 

Resolução do Conselho do Governo n.º 31 

/2017 de 2 de maio de 2017 

 Aprova o Regulamento da “Distinção PME 

Digital”. 

JO – I Série – N .º 40 – 02.05.2017 

 

Despacho n.º 1086/2017 de 24 de maio de 

2017 

Normas e prazo de apresentação de 

candidaturas do regulamento Distinção PME 

digital. 

JO – II Série – N .º 95 – 24.05.2017 

 

 

 

Entidades Reguladoras 
 

Lei n.º 12/2017 de 2 de maio de 2017 

Primeira alteração à lei-quadro das entidades 

reguladoras e à Lei n.º 67/2013, de 28 de 

agosto. 

DR – I Série – N .º 84 – 02.05.2017 

 

Europa - Livre Circulação 

Lei n.º 27/2017 de 30 de maio de 2017 

Aprova medidas para aplicação uniforme e 

execução prática do direito de livre circulação 

dos trabalhadores, transpondo a Diretiva 

2014/54/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014. 

DR – I Série – N .º 104 –30.05.2017 

 

Fiscalidade 
 

Lei n.º 22/2017 de 23 de maio de 2017 

Altera o Código do Imposto do Selo, aprovado 

em anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, 

clarificando o titular do interesse económico nas 

taxas relativas a operações de pagamento 

baseadas em cartões 

DR – I Série – N .º 99 – 23.05.2017 

 

Decreto-Lei n.º 53/2017 de 31 de maio de 

maio de 2017 

Altera o Código do Imposto sobre Veículos, 

desmaterializando as formalidades declarativas 

para todos os sujeitos passivos. 

DR – I Série – N .º 105 – 31.05.2017 
 

 

Instrumentos de Regulamentação 

Colectiva 
 

Acordo Empresa n.º 2/2017 de 3 de maio 

de 2017 

AE entre a CIMENTAÇOR - Cimentos dos 

Açores, Lda. e o SINDESCOM - Sindicato dos 

Profissionais de Escritório, Comércio, Indústria, 

Turismo, Serviços e Correlativos da Região 

Autónoma dos Açores - Alteração Salarial. 

JO – II Série – N .º 80 – 03.05.2017 
 

 

Mar  
 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

39/2017 de 9 de maio de 2017 

Aprova os novos valores das taxas a cobrar pela 

emissão e averbamentos das licenças de 

operador marítimo-turístico. Revoga a 

Resolução n.º 67/2013, de 21 de junho. 

JO – I Série – N .º 43 – 09.05.2017 

https://dre.pt/application/conteudo/106999576#%5B%7B%22num%22%3A466%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C798%2Cnull%5D
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ef3d7dff-3656-4537-8a2a-5f2c11d7c3dc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ef3d7dff-3656-4537-8a2a-5f2c11d7c3dc
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499499/details/normal?l=1
http://data.dre.pt/eli/lei/27/2017/05/30/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0054
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0054
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571194/details/normal?l=1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4f41c6cf-82ee-4847-89aa-73f062d33f6d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4f41c6cf-82ee-4847-89aa-73f062d33f6d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b770c9c0-9b64-4f45-b89d-73a7e020aa2b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b770c9c0-9b64-4f45-b89d-73a7e020aa2b
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Portaria n.º 39/2017 de 19 de maio de 2017 

Aprova o regulamento do regime de apoio aos 

investimentos a bordo nos domínios da saúde e 

segurança, da limitação dos impactos da pesca, 

da eficiência energética e do valor acrescentado 

e qualidade dos produtos. 

JO – I Série – N .º 47 – 19.05.2017 

Despacho Normativo n.º 15/2017 de 16 de 

maio de 2017 

Determina os critérios e condições relativos ao 

licenciamento para o exercício da atividade da 

pesca. Revoga o Despacho Normativo n.º 

64/2013, de 4 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 44 – 16.05.2017 

 

Saúde 
 

 Portaria n.º 153/2017de 4 de maio de 2017 

Define os Tempos Máximos de Resposta 

Garantidos (TMRG) no Serviço Nacional de 

Saúde para todo o tipo de prestações de saúde 

sem caráter de urgência e aprova e publica a 

Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de 

Saúde pelos Utentes do SNS. 

DR – I Série – N .º 86 – 04.05.2017 
 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

Regulamento de Execução (UE) 2017/766 

da Comissão, de 2 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/773 

da Comissão, de 3 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/779 

da Comissão, de 4 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/782 

da Comissão, de 5 de maio de 2017 

 

 Regulamento de Execução (UE) 2017/789 

da Comissão, de 8 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/797 

da Comissão, de 10 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/808 

da Comissão, de 11 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/816 

da Comissão, de 12 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/823 

da Comissão, de 15 de maio de 2017  

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/834 

da Comissão, de 16 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/844 

da Comissão, de 17 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/857 

da Comissão, de 18 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/868 

da Comissão, de 19 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/875 

da Comissão, de 22 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/897 

da Comissão, de 24 de maio de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/914 

da Comissão, de 29 de maio de 2017 

http://data.dre.pt/eli/port/153/2017/05/04/p/dre/pt/html
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Regulamento de Execução (UE) 2017/924 

da Comissão, de 30 de maio de 2017 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Decisão (UE) 2017/769 do Conselho, de 25 

de abril de 2017 

Relativa à ratificação e à adesão dos Estados-

Membros, no interesse da União Europeia, ao 

Protocolo de 2010 à Convenção Internacional 

sobre a responsabilidade e a indemnização por 

danos resultantes do transporte de substâncias 

perigosas e nocivas por mar, com exceção dos 

aspetos relacionados com a cooperação 

judiciária em matéria civil. 

 

Decisão (UE) 2017/770 do Conselho, de 25 

de abril de 2017 

Relativa à ratificação e à adesão dos Estados-

Membros, no interesse da União Europeia, ao 

Protocolo de 2010 à Convenção Internacional 

sobre a responsabilidade e a indemnização por 

danos resultantes do transporte de substâncias 

perigosas e nocivas por mar, no respeitante aos 

aspetos relacionados com a cooperação 

judiciária em matéria civil. 

 

Regulamento (UE) 2017/771 da Comissão, 

de 3 de maio de 2017 

Altera o Regulamento (CE) n.° 152/2009 no que 

diz respeito aos métodos de determinação dos 

teores de dioxinas e de bifenilos policlorados. 

 

Regulamento (UE) 2017/776 da Comissão, 

de 4 de maio de 2017  

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso 

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

1272/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à classificação, rotulagem e 

embalagem de substâncias e misturas. 

 

Decisão de Execução (UE) 2017/780 da 

Comissão, de 3 de maio de 2017 

Altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 

2017/247 relativa a medidas de proteção contra 

focos de gripe aviária de alta patogenicidade em 

determinados Estados-Membros [notificada com 

o número C(2017) 2938. 

 

Retificação da Diretiva 2013/35/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de junho de 2013 

Relativa às prescrições mínimas de segurança e 

saúde em matéria de exposição dos 

trabalhadores aos riscos devidos aos agentes 

físicos (campos eletromagnéticos) (20.a diretiva 

especial na aceção do artigo 16.°, n.° 1, da 

Diretiva 89/391/CEE) e que revoga a Diretiva 

2004/40/CE (JO L 179 de 29.6.2013) 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/781 

da Comissão, de 5 de maio de 2017 

Retira a aprovação da substância ativa 

metilnonilcetona, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.° 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.° 

540/2011 da Comissão. 

 

Decisão de Execução (UE) 2017/785 da 

Comissão, de 5 de maio de 2017 

Relativa à aprovação de grupos conversores 

eficientes de 12 V para utilização em 

automóveis de passageiros equipados com 

motores de combustão convencionais, como 

tecnologia inovadora para reduzir as emissões 

de CO2 dos automóveis de passageiros, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.° 

443/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 
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Regulamento de Execução (UE) 2017/787 

da Comissão, de 8 de maio de 2017 

Estabelece um tamanho mínimo de referência 

de conservação para o goraz no oceano 

Atlântico nordeste.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/788 

da Comissão, de 8 de maio de 2017 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.° 

1243/2014 que estabelece, em conformidade 

com o Regulamento (UE) n.° 508/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, as regras relativas às informações a 

enviar pelos Estados-Membros, assim como às 

necessidades em termos de dados e às 

sinergias entre potenciais fontes de dados 

 

Decisão (UE) 2017/790 do Conselho, de 25 

de abril de 2017 

Relativa à posição a adotar, em nome da União 

Europeia, no Comité Misto do EEE sobre uma 

alteração do anexo XX (Ambiente) do Acordo 

EEE. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/795 

da Comissão, de 10 de maio de 2017 

Aprova o dióxido de silício amorfo sintético, 

pirogénico, nano, com tratamento de superfície, 

como substância ativa existente para utilização 

em produtos biocidas do tipo 18. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/796 

da Comissão, de 10 de maio de 2017 

Aprova a diclofluanida como substância ativa 

existente para utilização em produtos biocidas 

do tipo 21. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/803 

da Comissão, de 8 de maio de 2017 

Altera o Regulamento (CEE) n.° 316/91 relativo 

à classificação de certas mercadorias na 

Nomenclatura Combinada. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/805 

da Comissão, de 11 de maio de 2017 

Renova a aprovação da substância ativa 

flazassulfurão, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.° 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.° 540/2011 da Comissão. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/806 

da Comissão, de 11 de maio de 2017 

Aprova a substância ativa de baixo risco Bacillus 

amyloliquefaciens estirpe FZB24, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.° 

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.° 

540/2011 da Comissão. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/806 

da Comissão, de 11 de maio de 2017 

Aprova a substância ativa de baixo risco Bacillus 

amyloliquefaciens estirpe FZB24, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.° 

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.° 

540/2011 da Comissão. 

 

Decisão (UE) 2017/817 do Conselho, de 11 

de maio de 2017 

Define a posição a adotar em nome da União 

Europeia no seio da Organização Mundial do 

Comércio sobre a alteração do anexo 3, secção 
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C, alínea ii), do Acordo da OMC no que respeita 

à periodicidade dos exames das políticas 

comerciais da OMC e ao regulamento interno do 

Órgão de Exame das Políticas Comerciais. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/840 

da Comissão, de 17 de maio de 2017 

Relativo à não aprovação da substância ativa 

ortossulfamurão, em conformidade com o 

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

Europeu e do Conselho relativo à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/838 

da Comissão, de 17 de maio de 2017 

Altera o Regulamento (CE) n.° 889/2008 no que 

se refere aos alimentos para certos animais de 

aquicultura biológica. 

 

Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 

2017 

Altera a Diretiva 2007/36/CE no que se refere 

aos incentivos ao envolvimento dos acionistas a 

longo prazo. 

 

Regulamento (UE) 2017/871 da Comissão, 

de 22 de maio de 2017 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.° 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

ácido fosfórico — fosfatos — di-, tri- e 

polifosfatos (E 338-452) em determinados 

preparados de carne. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/872 

da Comissão, de 22 de maio de 2017 

Altera o Regulamento (CE) n.° 1235/2008 que 

estabelece normas de execução do 

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

que respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros. 

 

Regulamento Delegado (UE) 2017/891 da 

Comissão, de 13 de março de 2017 

Complementa o Regulamento (UE) n.° 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante aos setores das frutas 

e produtos hortícolas e das frutas e produtos 

hortícolas transformados, complementa o 

Regulamento (UE) n.° 1306/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no respeitante às 

sanções a aplicar nesses setores, e altera o 

Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 

da Comissão. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/911 

da Comissão, de 24 de maio de 2017 

Altera o Regulamento (CE) n.° 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. 

 


