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LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM MARÇO DE 2017 

 

Portaria n.º 90/2017 - Diário da República n.º 43/2017, Série I de 2017-03-01 

Procede à quinta alteração à Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro, alterada 

e republicada pela Portaria n.º 338-A/2016, de 28 de dezembro, que estabelece 

o regime de aplicação do apoio «Manutenção de raças autóctones em risco», 

da ação n.º 7.8, «Recursos genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e 

recursos naturais», do PDR 2020. 

 

Portaria n.º 90-A/2017 - Diário da República n.º 43/2017, 1º Suplemento, Série I 

de 2017-03-01 

Aprova os modelos das declarações para exercício das opções previstas nos 

n.os 1 e 2 do artigo 135.º-D e do n.º 1 do artigo 135.º-E do CIMI bem como as 

respetivas instruções de preenchimento. 

 

Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais por mútuo 

acordo junto das Conservatórias do Registo Civil, alterando o Código Civil 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, e o Código 

do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106537711
https://dre.pt/application/file/a/106542248
https://dre.pt/application/file/a/106542248
https://dre.pt/application/file/a/106536073
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Lei n.º 8/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, o Código 

de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e o Código 

Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro. 

 

Decreto-Lei n.º 25/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-

03 

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. 

 

Lei n.º 9/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas 

associado à morada única digital. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2017 - Diário da República n.º 

46/2017, Série I de 2017-03-06 

Recomenda ao Governo a criação de um selo de garantia para empresas com 

práticas responsáveis de contratação e inserção de jovens na vida ativa. 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2017/M 

Aprova a execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano 

de 2017. 

 

Aviso n.º 2316/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série II de 2017-03-07 

Taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB), a vigorar entre 1 

de janeiro e 30 de junho de 2017. 

 

https://dre.pt/application/file/a/106551507
https://dre.pt/application/file/a/106551513
https://dre.pt/application/file/a/106551513
https://dre.pt/application/file/a/106551508
https://dre.pt/application/file/a/106551530
https://dre.pt/application/file/a/106551530
https://dre.pt/application/conteudo/106566474
https://dre.pt/application/file/a/106559632


 

 3 

Portaria n.º 99/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 

Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do regime geral de 

segurança social em 2018. 

 

Portaria n.º 98/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 

Procede à atualização anual das pensões e de outras prestações sociais, para 

o ano de 2017. 

 

Portaria n.º 97/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 

Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho, para o ano 

de 2017. 

 

Portaria n.º 96/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 

Altera a Portaria n.º 378/2015, de 22 de outubro - Modelo 48 e instruções. 

 

Portaria n.º 102/2017 - Diário da República n.º 48/2017, Série I de 2017-03-08 

Portaria que procede à segunda alteração à Portaria n.º 135/2012, de 8 de 

maio, que aprova os estatutos do Instituto da Segurança Social, I. P. 

 

Declaração de Retificação n.º 6/2017 - Diário da República n.º 49/2017, Série I 

de 2017-03-09 

Declaração de retificação da Portaria n.º 85-A/2017, de 24 de fevereiro, 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 40, de 24 de fevereiro, que 

altera a Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, que estabelece o regime de 

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

da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

 

https://dre.pt/application/file/a/106566351
https://dre.pt/application/file/a/106566350
https://dre.pt/application/file/a/106566349
https://dre.pt/application/file/a/106566348
https://dre.pt/application/file/a/106572739
https://dre.pt/application/file/a/106578658
https://dre.pt/application/file/a/106578658
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Portaria n.º 106/2017 - Diário da República n.º 50/2017, Série I de 2017-03-10 

Primeira alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que estabelece o 

regime de aplicação das operações n.os 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio 

eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 

3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção 

agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da 

produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2017/M - Diário da República n.º 

50/2017, Série I de 2017-03-10 

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2015/M, de 19 de agosto, que 

aprova a Orgânica da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região 

Autónoma da Madeira. 

 

Ofício - Circulado N.º 15572/2017, de 2017-03-13 

Validação dos livretes ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) 

emitidos em Portugal. 

 

Aviso n.º 2583/2017 - Diário da República n.º 52/2017, Série II de 2017-03-14 

Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 1.º semestre de 2017. 

 

Portaria n.º 107-A/2017 - Diário da República n.º 52/2017, 2º Suplemento, Série 

I de 2017-03-14 

Fixa o valor da «taxa de segurança alimentar mais» para o ano de 2017. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106579397
https://dre.pt/application/file/a/106579400
https://dre.pt/application/file/a/106579400
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F006E05D-C104-4428-AC13-A9AA915A9322/0/15572_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106589672
https://dre.pt/application/file/a/106585663
https://dre.pt/application/file/a/106585663
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Portaria n.º 114/2017 - Diário da República n.º 55/2017, Série I de 2017-03-17 

Define o parecer prévio da Inspeção-Geral de Finanças sobre as transferências 

para as Fundações. 

 

Ofício - Circulado N.º 15775/2017 de 2017-03-17 

Instruções de aplicação do regulamento (UE) n.º 649/2012, de 4 de julho, 

relativo a exportação e importação de produtos químicos perigosos (Ref: O.C. 

n.º 15099/2012 e I.S. n.º 15313/2014). 

 

Portaria n.º 117/2017 - Diário da República n.º 57/2017, Série I de 2017-03-21 

Primeira alteração da Portaria n.º 46/2015, de 23 de fevereiro (regime jurídico 

do inventário nos cartórios notariais). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 50/2017 - Diário da República n.º 

57/2017, Série I de 2017-03-21 

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro para Evitar 

a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 

Rendimento, assinada em Lisboa, em 12 de julho de 2016. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 27/2017 - Diário da República n.º 

57/2017, Série I de 2017-03-21 

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro para Evitar 

a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 

Rendimento, assinada em Lisboa, em 12 de julho de 2016. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106610410
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B45B8C94-C921-4C48-9E3C-D0BE4EF99BDC/0/Oficio_Circulado_15575_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106637487
https://dre.pt/application/file/a/106637485
https://dre.pt/application/file/a/106637485
https://dre.pt/application/file/a/106637484
https://dre.pt/application/file/a/106637484
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Decreto - Regulamentar n.º 2/2017 - Diário da República n.º 58/2017, Série I de 

2017-03-22 

Exclui os subsídios ou subvenções ao investimento da determinação do 

rendimento relevante dos trabalhadores. 

 

Decreto n.º 9/2017 - Diário da República n.º 58/2017, Série I de 2017-03-22 

Aprova o Acordo de Revisão da Convenção sobre Segurança Social entre a 

República Portuguesa e a República de Cabo Verde de 10 de abril de 2001, 

assinada na Cidade do Mindelo, em 2 de dezembro de 2012. 

 

Portaria n.º 122/2017 - Diário da República n.º 60/2017, Série I de 2017-03-24 

Aplica aos negócios jurídicos de compra e venda com locação financeira ou 

divisão de coisa comum, o procedimento especial de transmissão, oneração e 

registo imediato de prédios em atendimento presencial único. 

 

Despacho n.º 2608/2017 - Diário da República n.º 63/2017, Série II de 2017-03-

29 

Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, 

respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

 

Oficio - Circulado Nº 35075 de 2017-03-29 

Imposto sobre o Tabaco - Diversos esclarecimentos. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106645983
https://dre.pt/application/file/a/106645983
https://dre.pt/application/file/a/106645979
https://dre.pt/application/file/a/106653441
https://dre.pt/application/file/a/106658960
https://dre.pt/application/file/a/106658960
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/A193511E-C541-46DF-B79F-028CB67D638A/0/Oficio_circulado_35075_2017.pdf
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Lei n.º 10-A/2017 - Diário da República n.º 63/2017, 1º Suplemento, Série I de 

2017-03-29 

Reduz o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e cria condições para a 

sua substituição por um regime adequado de apuramento da matéria coletável. 

 

Ofício - Circulado N.º 15578 de 2017-03-30 

Acordo UE - Rússia - Comércio de partes e componentes de veículos. 

 

Ofício - Circulado N.º: 15579 de 2017-03-30 

Sistema de Exportador Registado (REX). 

 

Página: http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/ 

E-mail: geral.blogfiscalidade@gmail.com  

Blog: http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/  

Twitter: http://twitter.com/blogfiscalidade 

Instagram: http://www.instagram.com/blog_fiscalidade/  

Facebook: Grupo: http://www.facebook.com/groups/fiscalidadeblogssapopt 

        Página: http://www.facebook.com/blogfiscalidade/ 

Telefone: 917022900 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106680214
https://dre.pt/application/file/a/106680214
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/D124F44E-20FE-4F8B-AE90-4A11054B0747/0/Of%C3%ADcio_Circulado_15578_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/BE176234-2678-4BD5-9793-85D397BA1EE1/0/Oficio_Circulado_15579_2017.pdf
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
geral.blogfiscalidade@gmail.com%20
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
http://twitter.com/blogfiscalidade
http://www.instagram.com/blog_fiscalidade/
http://www.facebook.com/groups/fiscalidadeblogssapopt
http://www.facebook.com/blogfiscalidade/

