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LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM JANEIRO DE 2017 

 

Portaria n.º 2/2017 - Diário da República n.º 1/2017, Série I de 2017-01-02 

Segunda alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, com a redação 

dada pela Portaria n.º 249/2016, de 15 de setembro, que estabelece o regime 

de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens agricultores», da Medida n.º 3, 

«Valorização da produção agrícola» do PDR 2020. 

 

Ofício - Circulado N.º: 15555/2017 de 02.01.2017 

Disponibilização na net de nova versão consolidada do Código Aduaneiro da 

União (CAU). 

 

Ofício - Circulado n.º 35064 de 02.01.2017 

IEC – Alterações declarativas – IABA – Novos códigos NC e adicionais IEC. 

 

Regulamento da CMVM n.º 4/2016 - Diário da República n.º 2/2017, Série II de 

2017-01-03 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Regulamento da CMVM n.º 

4/2016 (Taxas). 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105669930
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/86023967-DAB3-4B81-8DA0-484EE03F00C2/0/15555_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F68DD1A4-B07F-4BBB-9856-840FF5638722/0/35064_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105687114
https://dre.pt/application/file/a/105687114
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Portaria n.º 5/2017 - Diário da República n.º 2/2017, Série I de 2017-01-03 

Portaria que procede à alteração da Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto. 

 

Portaria n.º 4/2017 - Diário da República n.º 2/2017, Série I de 2017-01-03 

Portaria que procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS). 

 

Portaria n.º 3/2017 - Diário da República n.º 2/2017, Série I de 2017-01-03 

Portaria que procede à atualização do valor de referência do complemento 

solidário para idosos. 

 

Aviso n.º 139/2017, de 04/01 

Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras entidades 

públicas. 

 

Decreto-Lei n.º 6/2017 - Diário da República n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06 

Cria a Fatura Única Portuária por Escala de Navio. 

 

Portaria n.º 11/2017 - Diário da República n.º 6/2017, Série I de 2017-01-09 

Aprova a lista de prédios para efeitos de avaliação de IMI. 

 

Portaria n.º 10/2017 - Diário da República n.º 6/2017, Série I de 2017-01-09 

Atualiza o valor da taxa do adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2). 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105687166
https://dre.pt/application/file/a/105687165
https://dre.pt/application/file/a/105687164
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/81B12767-6512-4EAE-B069-D98E8BB9D6D4/0/Aviso_139_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105714590
https://dre.pt/application/file/a/105726354
https://dre.pt/application/file/a/105726353
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Portaria n.º 14/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10 

Estabelece o procedimento de emissão, disponibilização e cobrança voluntária 

da Fatura Única Portuária por Escala de Navio. 

 

Portaria n.º 20/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série I de 2017-01-11 

Define a tarifa de referência aplicável durante o corrente ano à eletricidade 

vendida na sua totalidade à rede elétrica de serviço público (RESP), oriunda de 

unidades de pequena produção (UPP) que utilizam fontes de energia 

renovável. 

 

Portaria n.º 17/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série I de 2017-01-11 

Primeira alteração à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro - gasóleo 

profissional. 

 

Portaria n.º 22/2017 - Diário da República n.º 9/2017, Série I de 2017-01-12 

Fixa os procedimentos que deverão ser observados pelas pessoas coletivas de 

utilidade pública que desenvolvam atividades de natureza e interesse cultural 

que queiram beneficiar de consignação da quota equivalente a 0,5 % do IRS 

liquidado, nos termos do artigo 152.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 

 

Portaria n.º 25/2017 - Diário da República n.º 10/2017, Série I de 2017-01-13 

Estabelece o regime de aplicação dos prémios à manutenção e por perda de 

rendimento a que podem ter direito os beneficiários dos apoios correspondente 

às operações 8.1.1, «Florestação de terras agrícolas e não agrícolas», e 8.1.2, 

«Instalação de sistemas agroflorestais», inseridas na ação 8.1, «Silvicultura 

sustentável», da medida 8, «Proteção e reabilitação dos povoamentos 

florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/105738182
https://dre.pt/application/file/a/105746028
https://dre.pt/application/file/a/105746025
https://dre.pt/application/file/a/105750722
https://dre.pt/application/file/a/105759383
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Portaria n.º 24/2017 - Diário da República n.º 10/2017, Série I de 2017-01-13 

Portaria que aprova as novas instruções de preenchimento da Declaração 

Modelo 49 para cumprimento da obrigação prevista no artigo 60.º n.os 3 e 4 do 

Código do IRS. 

 

Despacho n.º 843-B/2017 - Diário da República n.º 10/2017, 1º Suplemento, 

Série II de 2017-01-13 

Aprova as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa a aplicar aos rendimentos 

do trabalho dependente e pensões auferidas em 2017. 

 

Despacho n.º 843-A/2017 - Diário da República n.º 10/2017, 1º Suplemento, 

Série II de 2017-01-13 

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para 

vigorarem durante o ano de 2017. 

 

Lei n.º 3/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 

Consagra um regime transitório de opção pela tributação conjunta, em sede de 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), em declarações 

relativas a 2015 entregues fora dos prazos legalmente previstos. 

 

Lei n.º 1/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 

Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei 

n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das 

atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, estabelecendo o 

regime de imposto sobre o valor acrescentado aplicável a essas atividades. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105759382
https://dre.pt/application/file/a/105756205
https://dre.pt/application/file/a/105756205
https://dre.pt/application/file/a/105756204
https://dre.pt/application/file/a/105756204
https://dre.pt/application/file/a/105762429
https://dre.pt/application/file/a/105762427
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Oficio - Circulado n.º 35069/2017 de 16.01.2017 

APLICAÇAO DO ARTIGO 108.' DO CIEC - REDAÇAO DADA PELA LEI DO 

OE/2017 

 

Decreto-Lei n.º 11-A/2017 - Diário da República n.º 12/2017, 1º Suplemento, 

Série I de 2017-01-17 

Cria uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora. 

 

Portaria n.º 34/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série I de 2017-01-18 

Portaria que regula a criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na 

concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de 

contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da 

Formação Profissional, I. P. 

 

Portaria n.º 32/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série I de 2017-01-18 

Procede à regulamentação do regime de produção, armazenamento e 

circulação de bebidas não alcoólicas. 

 

Portaria n.º 31/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série I de 2017-01-18 

Portaria que aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de 

Remunerações (AT), destinada a dar cumprimento à obrigação declarativa a 

que se refere a subalínea i) da alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º 

do Código do IRS, anexas à presente portaria. 

 

 

 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/9A16E1A2-F1D4-47CC-A0A3-24DF44E94B1A/0/Oficio_circulado_35069_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105756265
https://dre.pt/application/file/a/105756265
https://dre.pt/application/file/a/105776416
https://dre.pt/application/file/a/105776414
https://dre.pt/application/file/a/105776413
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Ofício-Circulado n.º 90024/2017 - 18/01 

Alteração de procedimentos relativamente a retenções na fonte de IRS, 

pagamentos de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

 

Ofício-Circulado N.º 15561/2017, de 2017-01-19 

Declaração verbal para sujeitar mercadorias ao regime aduaneiro de ILP. 

 

Portaria n.º 35/2017 - Diário da República n.º 14/2017, Série I de 2017-01-19 

Portaria que aprova as novas instruções de preenchimento da declaração 

modelo 37 para cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º do Código 

do IRS. 

 

Regulamento n.º 52/2017 - Diário da República n.º 15/2017, Série II de 2017-

01-20 

Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 

Aprova o Regulamento de Contabilidade e Conta-Cliente de agente de 

execução. 

 

Despacho n.º 936-A/2017 - Diário da República n.º 15/2017, 2º Suplemento, 

Série II de 2017-01-20 

Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do 

trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região 

Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano de 2017. 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3F5B2AA6-5F98-4EFD-B705-248219E6FCC1/0/Of_circ_90024_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F1BCA35C-ABB5-4566-BEAC-2837ACD79A44/0/15561_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105778429
https://dre.pt/application/file/a/105777456
https://dre.pt/application/file/a/105777456
https://dre.pt/application/file/a/105789575
https://dre.pt/application/file/a/105789575
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Declaração de Retificação n.º 55-A/2017 - Diário da República n.º 15/2017, 2º 

Suplemento, Série II de 2017-01-20 

Declaração de retificação do Despacho n.º 843-A/2017, de 12 de janeiro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 13 de janeiro de 2017. 

 

Despacho n.º 55/2017, de 24/01 

Aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2017 para a Região 

Autónoma da Madeira. 

 

Ofício-Circulado N.º 35070/2017, de 2017-01-25 

Regime de reembolso parcial para o gasóleo profissional. 

 

Ofício-Circulado n.º 35071/2017, de 25 de janeiro 

Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA) aplicável às bebidas 

não alcoólicas - Concessão do estatuto. 

 

Portaria n.º 40/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série I de 2017-01-27 

Procede à definição da remuneração da ESPAP, I. P., no âmbito do Sistema 

Nacional de Compras Públicas (SNCP). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 11/2017 - Diário da República n.º 

20/2017, Série I de 2017-01-27 

Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro, que cria 

uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105788074
https://dre.pt/application/file/a/105788074
http://www.gov-madeira.pt/joram/2serie/Ano%20de%202017/IISerie-015-2017-01-24Supl.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/DA77522D-8A72-465A-AD3D-C68547D83D00/0/Oficio_circulado_35070_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/39143BF1-CB89-4C46-9D30-068C2569A4F8/0/Oficio_circulado_35071_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105821978
https://dre.pt/application/file/a/105821977
https://dre.pt/application/file/a/105821977
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Decreto n.º 5/2017 - Diário da República n.º 22/2017, Série I de 2017-01-31 

Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a 

República da Índia, assinada em Nova Deli, em 4 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106370260

