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Diário da República 
N.º 110 – I Série – 08 de junho de 2016 

Resolução da Assembleia da República n.º 104/2016:  
Recomenda ao Governo que altere a Portaria n.º 25/2015, de 9 de fevereiro, de modo a que 
os montantes dos apoios para áreas de produção cultivadas com organismos geneticamente 
modificados sejam de valor nulo PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 152 – 9 de junho de 2016 

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 PDF 

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) nº 1444/2006, (UE) nº 
333/2010 e (UE) nº 184/2011 no que se refere ao detentor da autorização PDF  

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.) PDF  

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) PDF  

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.) PDF 

 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/74608030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 161 – 18 de junho de 2016 

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 PDF 

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 PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 164 – 22 de junho de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/997 da Comissão de 21 de junho de 2016, 
Relativo à autorização de endo-1,4-beta-xilanase EC 3.2.1.8 produzida por Trichoderma 
reesei (ATCC PTA 5588) e de endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produzida por 
Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) como aditivo em alimentos para marrãs em lactação e 
espécies menores de suínos (detentor da autorização: Danisco (UK) Ltd) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 165 – 23 de junho de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1007 da Comissão de 22 de junho de 2016, 
Relativo à autorização do cloreto de amónio como aditivo em alimentos para ruminantes que 
não os borregos de engorda e para gatos e cães (detentor da autorização: Latochema Co Ltd) 
PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 168 – 25 de junho de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1024 da Comissão de 24 de junho de 2016, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº 
882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais 
reforçados na importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem 
não animal PDF 

 
 

Diário da República  
 N.º 123 – I Série – 29 de junho de 2016 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 27/2016/M: 
Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que altera a Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho PDF 

 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:161:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:161:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:164:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:165:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:168:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/74814525
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Diário da República  
 N.º 124 – I Série – 1ºSuplemento - 29 de junho de 2016 

Decreto-Lei n.º 35-C/2016:  
Procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, e à primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 213/2012, de 25 de setembro, flexibilizando o pagamento de dívidas à 
segurança social PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 235 – 29 de julho de 2016 

Recomendação da Comissão de 28 de junho de 2016, 
Sobre a monitorização da presença de níquel nos alimentos para animais PDF 

 
 

https://dre.pt/application/file/74842337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:235:FULL&from=PT

