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Jornal Oficial da União Europeia 

L 3 – 7 de janeiro de  2015 
 
REGULAMENTO (UE) 2015/9 DA COMISSÃO, DE 6 DE JANEIRO DE 2015 PDF 
altera o Regulamento (UE) n.o 142/2011 que aplica o Regulamento (CE) nº 1069/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que se 
refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos veterinários nas fronteiras ao abrigo da 
referida diretiva  

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  8 –  14 de janeiro de 2015 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/38 DA COMISSÃO, DE 13/01/2015 PDF 
Relativo à autorização da preparação de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 como aditivo em 
alimentos para galinhas poedeiras e que altera o Regulamento (CE) n.o 1520/2007 (detentor da 
autorização Centro Sperimentale del Latte) (autorização até 3/3/2025) 

 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  9 –  15 de janeiro de 2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/46 DA COMISSÃO, DE 14/01/2015 PDF 
Relativo à autorização do diclazuril como aditivo em alimentos para frangos de engorda, perus de 
engorda e pintadas de engorda e de reprodução (detentor da autorização Huvepharma 
NV) (autorização até 4/2/2015) 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/47 DA COMISSÃO, DE 14/01/2015 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação de alfa-amilase produzida por Bacillus licheniformis (DSM 
21564) como aditivo em alimentos para vacas leiteiras (detentor da autorização: DSM Nutritional 
Products Ltd, representada por DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)  
(autorização até 4/2/2025) 

 

Diário da República 
Nº 3 – I Série  – 6 de janeiro de 2015 

PORTARIA N.º 2/2015 PDF 
Define as características e estrutura do ficheiro através do qual deve ser efetuada à 
AutoridadeTributária e Aduaneira a comunicação dos inventários 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0004.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0004.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0004.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0005.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0005.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0005.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0005.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0008.01.POR
https://dre.pt/application/file/66047085
https://dre.pt/application/file/66047085


Legislação (nacional e comunitária) – janeiro 2015 Página 2 

 

Diário da República 
Nº 7 – II Série  – 12 de janeiro de 2015 

 
DESPACHO N.º 291/2015  PDF 
Suspensão da aplicação dos modelos 249/DGV, 250/DGV e 251/DGV à movimentação dos animais das 
espécies ovina e caprina 
 
DESPACHO N.º 292/2015  PDF 
Fixa a forma e a periodicidade da declaração de existências dos ovinos, caprinos e suínos 
 
DESPACHO N.º 293/2015 PDF 
Fixa a forma e a periodicidade da declaração de existências de galinhas poedeiras 
 
DESPACHO N.º 294/2015  PDF 
Requisitos técnicos que os locais de abate das aves de capoeira, lagomorfos e aves de caça de criação 
devem cumprir para que possam ser aprovados no âmbito da derrogação a que se refere o artigo 6.º da 
Portaria n.º 74/2014, de 20 de março, que regulamenta as derrogações e medidas nacionais previstas 
nos Regulamentos (CE) n.os 852/2004 e 853/2004 
 
DESPACHO N.º 295/2015 PDF 
Conclusão do processo de fusão e reestruturação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
 

 

Diário da República 
Nº 7 – II Série  – SUPLEMENTO - 12 de janeiro de 2015 

 
DESPACHO N.º 309-A/2015 PDF 
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2015 

 

Diário da República 
I Série – nº 12 - 19 de janeiro de 2015 

 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA N.º 
1/2015/M: PDF 
Resolve apresentar à Assembleia da República a Proposta de Lei que reduz o horário de trabalho para 
as 35 horas semanais na Região Autónoma da Madeira 

 

Diário da República 
II Série – nº 14 -   21 de janeiro de 2015 

 
DESPACHO NORMATIVO Nº 3/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura Estabelece 
as decisões nacionais de aplicação dos regimes de pagamentos diretos da Política Agrícola Comum 
(PAC), previstos no Regulamento (UE) n.º 1307/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013 
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