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LEGISLAÇÃO NACIONAL 
                                                                                          
 
 
Área Aduaneira e Impostos Especiais sobre o Consumo / Consultadoria e Contencioso 
Aviso (extrato) n.º 1869/2016 – D.R. n.º 33/2016, Série II de 2016-02-17  
Criação da equipa Processos de Consultadoria e de Contencioso das áreas Aduaneiras e de 
Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC) 

 
O presente aviso, para além da criação desta equipa nomeia como coordenadora a 
reverificadora Ana Maria Ramos da Silva, com efeitos a 1 de junho de 2015. 
 
 
Região Autónoma da Madeira 
 
Novo Regime de Manutenção e Inspeção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas 
e Tapetes Rolantes 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M – D.R. n.º 34/2016, Série I de 2016-02-18  
Aprova o novo regime de manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes, após a sua entrada em serviço, bem como as condições de 
acesso às atividades de manutenção 
 
De acordo com este novo regime, que entra em vigor a 18 de maio de 2016, as inspeções nas 
instalações passam a ser efetuadas com a seguinte periodicidade: 
a) Ascensores: 

i. Dois anos, quando situadas em edifícios comerciais ou de prestação de serviços 
abertos ao público (anteriormente, eram 3 anos); 

ii. Quatro anos, quando situados em edifícios mistos, de uso habitacional e comercial 
ou de prestação de serviços não incluídos na alínea anterior (anteriormente, eram 7 
anos); 

iii. Quatro anos, quando situados em estabelecimentos industriais (anteriormente, eram 
8 anos); 

iv. Cinco anos, quando situados em edifícios habitacionais com mais de 32 fogos ou mais 
de oito pisos (anteriormente, eram 7 anos); 

http://www.cip.org.pt/
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v. Seis anos, nos casos não previstos nos números anteriores (anteriormente, eram 8 
anos); 

 
b) Escadas mecânicas e tapetes rolantes — dois anos (anteriormente, eram 5 anos); 
c) Monta-cargas, seis anos (anteriormente, eram 7 anos). 
 
O presente diploma revoga o anterior regime. 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Produtos Químicos 
Regulamento (UE) 2016/217 da Comissão, de 16 de fevereiro 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 (REACH) no que 
respeita ao cádmio. 
(JO L 40 de 17.02.2016) 
 
 
Produtos Agro - Alimentares/Manteiga e Leite 
Regulamento de Execução (UE) 2016/224 da Comissão, de 17 de fevereiro de 2016 
Altera os Regulamentos de Execução (UE) n.o 947/2014 e (UE) n.o 948/2014 no que diz respeito 
ao último dia para a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de manteiga 
e de leite em pó desnatado 
(JO L 41 de 18.02.2016) 
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