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Jornal Oficial da União Europeia 
L 196 – 3 de julho de 2014 

 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 399/2014 DA COMISSÃO, DE 
22/4/2014 PDF 
Relativo à autorização das preparações de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 
16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies (JO L 119 de 23.4.2014)  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 205  – 2 de julho de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/C 205/04, DE 30/06/2014 PDF 
Relativa ao financiamento do programa de trabalho para 2014 sobre formação no domínio da segurança 
dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, da saúde e bem-estar dos animais e da 
fitossanidade, no âmbito do programa «Melhor formação para uma maior segurança dos alimentos» 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 201 – 10 de julho de 2014 

 
REGULAMENTO (UE)º 737/2014 DA COMISSÃO, DE 24/6/2014 PDF 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativamente aos limites máximos de resíduos de 2-fenilfenol, clormequato, ciflufenamida, ciflutrina, 
dicamba, fluopicolida, flutriafol, fosetil, indoxacarbe, isoprotiolana, mandipropamida, metaldeído, 
metconazol, fosmete, piclorame, propizamida, piriproxifena, saflufenacil, espinosade e trifloxistrobina no 
interior e à superfície de determinados produtos. 

  

Jornal Oficial da União Europeia 
L 203 – 11 de julho de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 750/2014 DA COMISSÃO, DE 10/07/2014 PDF 
Relativo a medidas de proteção em relação à diarreia epidémica dos suínos no que diz respeito aos 
requisitos de saúde animal aplicáveis à introdução de suínos na União 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 205 – 12 de julho de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 754/2014 DA COMISSÃO, DE 11/07/2014 PDF 
Relativo à recusa de autorização de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e Pediococcus 
pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos alimentares 
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 209 – 16 de julho de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 774/2014 DA COMISSÃO, DE 15/07/2014 PDF 

Fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 16 de julho de 2014 

 

Diário da República 
I Série  – nº 135 - 16 de julho de 2014 

 
LEI N.º 45/2014 PDF 
Assembleia da República  
Autoriza o Governo a introduzir disposições de natureza especial em matéria de regime das 
contraordenações, no contexto da criação de um regime excecional e extraordinário de regularização a 
aplicar aos estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, por motivo de desconformidade com 
os planos de ordenamento do território vigentes ou com servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, e a consagrar normas especiais em matéria da aplicação de medidas de tutela da 
legalidade administrativa 

  

Diário da República 
I Série  – nº 141 – 24 de julho de 2014 

 
PORTARIA N.º 149-A/2014 PDF 
Cria a Medida Estímulo Emprego  
 
PORTARIA N.º 149-B/2014 PDF 
Segunda alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, que cria a medida Estágios Emprego 
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