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Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

25 de Abril a 2 Maio de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
 
Decreto-Lei n.º 63/2014. D.R. n.º 81, Série I de 28-04  
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, que cria as 
secções de processo executivo do sistema de solidariedade e segurança social, define 
as regras especiais daquele processo e adequa a organização e a competência dos 
tribunais administrativos e tributários 
 
O presente diploma altera o Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, deixando de 
exigir a inexistência de um processo de reversão para os devedores que sejam pessoas 
singulares, e, no âmbito do elemento temporal dos acordos prestacionais, alarga o 
número de prestações permitidas nos referidos acordos por parte das pessoas 
singulares, passando de um limite máximo de 120 para 150 prestações.  
Também procede à harmonização da linguagem, designadamente com a Lei de Bases 
da Segurança Social, aprovada pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro e alterada pela Lei 
n.º 83-A/2013. 
 
 
Acordos de Dupla Tributação Económica 
Aviso n.º 51/2014. D.R. n.º 84, Série I de 02-05  
Torna público que foram emitidas notas, em que se comunica terem sido cumpridas 
as respetivas formalidades constitucionais internas de aprovação do Acordo entre a 
República Portuguesa e o Estado do Qatar para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinado em Doha, a 12 
de dezembro de 2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.81&iddip=20140649
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20010371
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.84&iddip=20140668


 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal   2 

 

 
 

Legislação Comunitária 
 

 

 
Medicamentos Veterinários 
Regulamento de Execução (UE) nº 418/2014 da Comissão, de 24 de abril de 2014 
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 
ivermectina. (JO L 124 de 25/04) 
 
 
Audiovisuais  
Decisão de Execução 2014/226/UE do Conselho, de 14 de abril de 2014 
Prorrogação do período de aplicação do direito concedido às coproduções audiovisuais 
nos termos previstos no artigo 5º do Protocolo relativo à Cooperação no domínio da 
Cultura no âmbito do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro (JO L 124 de 25/04) 
 
Medicamentos 

 Informação 2014/C 123/01 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de março de 2014 a 31 de março de 2014 
[Publicado nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) nº 
726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho]. (JO C 123 de 25/04) 
 

 Informação 2014/C 123/02 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de março de 2014 a 31 de março de 2014 
(Decisões adotadas nos termos do artigo 34º da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 
38º da Diretiva 2001/82/CE). (JO C 123 de 25/04) 
 
 

Aproximação Legislativa dos Estados-Membros/Tabacos 
Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014 
Aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao fabrico, apresentação e venda de produtos do 
tabaco e produtos afins e que revoga a Diretiva 2001/37/CE. (JO L 127 de 29/04) 
 
 
Segurança Rodoviária  

 Diretiva 2014/45/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
relativa à Inspeção técnica periódica dos veículos a motor e dos seus reboques e 
revoga a Diretiva 2009/40/CE. (JO L 127 de 29/04) 

 
A presente Diretiva produz efeitos a partir de 20 de maio de 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_124_R_0002&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_124_R_0005&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_123_R_0001&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_123_R_0002&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=PT
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 Diretiva 2014/46/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
que altera a Diretiva 1999/37/CE do Conselho relativa aos documentos de 
matrícula dos veículos. (JO L 127 de 29/04) 
 
A presente Diretiva produz efeitos a partir de 20 de maio de 2018. 

 
 

 Diretiva 2014/47/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
relativa à inspeção técnica na estrada dos veículos comerciais que circulam na 
União e revoga a Diretiva 2000/30/CE. (JO L 127 de 29/04) 

 
A presente Diretiva produz efeitos a partir de 20 de maio de 2018. 
 

 
 
 
 

DAE/Emília Espírito Santo 

02.05.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=PT

