
Legislação (nacional e comunitária) – janeiro 2014 Página 1 

 

 

 

 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 2 – 7 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº  5/2014 DA COMISSÃO, DE 6/1/2014 PDF 
Altera a Diretiva 2008/38/CE da Comissão que estabelece uma lista das utilizações previstas para os 
alimentos com objetivos nutricionais específicos destinados a animais  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 8 – 11 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  19/2014 DA COMISSÃO, DE 10/01/2014 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº  37/2010 relativo a substâncias farmacologicamente ativas e 
respetiva classificação no que respeita aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem 
animal, no que se refere à substância clorofórmio  
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  20/2014 DA COMISSÃO, DE 10/01/2014 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº  37/2010 relativo a substâncias farmacologicamente ativas e 
respetiva classificação no que respeita aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem 
animal, relativamente à substância butafosfano 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 11 – 16 de janeiro de 2014 

 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  839/2012 DA COMISSÃO, DE 
18/09/2012 PDF 
Relativo à autorização da ureia como aditivo em alimentos para ruminantes 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 17 – 21 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº  36/2014 DA COMISSÃO, DE 16/01/2014 PDF 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº  396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de aminopiralida, clorantraniliprol, ciflufenamida, 
mepiquato, metalaxil-M, propamocarbe, piriofenona e quinoxifena no interior e à superfície de certos 
produtos  

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0003:0009:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:008:0018:0019:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:008:0018:0019:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:011:0011:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:PT:PDF
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Diário da República 
Nº 11- I Série  – 16 de janeiro de 2014 

 
LEI Nº  2/2014 PDF 
Assembleia da República  
Procede à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Decreto 
Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 22 – 25 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº  61/2014 DA COMISSÃO, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 PDF 
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 ciromazina, fenepropidina, formetanato, oxamil e 
tebuconazol no interior e à superfície de determinados produtos  

 
 
 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.11&iddip=20140078
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01100/0025300346.pdf
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19883348
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092489
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092489
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19883345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:PT:PDF

