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Nota prévia 

 

 

 

A exemplo de anos anteriores, a Divisão de Informação Legislativa e 

Parlamentar edita o dossiê da legislação citada na Proposta de Lei n.º 226/X 

(Orçamento do Estado para 2009), com o intuito de auxiliar os Senhores 

Deputados, em especial os membros da Comissão do Orçamento e Finanças, 

na discussão orçamental. 

 

Segue-se a apresentação tradicional, intercalando-se os artigos da proposta 

com a legislação neles citada. 

 

Nos casos em que a proposta de lei menciona norma específica de um 

diploma, apresenta-se o artigo que contém essa norma.  

 

Nos casos em que a proposta de lei menciona apenas o diploma, sem menção 

de norma específica, adoptou-se uma de três soluções: 

 Incluir todo o diploma; 

 Incluir os artigos do diploma citado considerados relevantes para a 
compreensão do artigo da proposta; 

 Incluir apenas a identificação do diploma (n.º, data e sumário). 

 

Procurou-se nestes casos adoptar a solução mais leve entre as que asseguram 

a compreensão do artigo, dada a extensão da proposta de lei – 153 artigos. 

 

Utilizaram-se como fontes principais a base de dados DIGESTO, da 

Presidência do Conselho de Ministros, o portal de direito da União Europeia 

EurLex e os sítios Internet da Direcção Geral de Impostos, http://www.dgci.min-

financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/index_irs.htm e da 

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/legislacao_aduaneira/. Foram ainda 

utilizadas o Diário da República Electrónico, a base de dados Legix e diversos 

sítios Internet. 

 

No final da obra é apresentado o índice cronológico dos 119 diplomas referidos 

na proposta de lei n.º 226/X. 

 

http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/index_irs.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/index_irs.htm
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/legislacao_aduaneira/
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PROPOSTA DE LEI N.º 226/X 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2009 
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Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da 

República a seguinte proposta de lei: 

CAPÍTULO I 

Aprovação do Orçamento 

Artigo 1.º 

Aprovação 

1 - É aprovado pela presente lei o Orçamento do Estado para o ano de 2009, constante dos mapas 

seguintes:  

a) Mapas I a IX, com o orçamento da administração central, incluindo os orçamentos dos 

serviços e fundos autónomos;  

b) Mapas X a XII, com o orçamento da segurança social;  

c)  Mapas XIII e XIV, com as receitas e despesas dos subsistemas de acção social, solidariedade 

e de protecção familiar do Sistema de Protecção Social de Cidadania e do Sistema 

Previdencial;  

d) Mapa XV, com os Programas de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central (PIDDAC);  

e) Mapa XVI, com as despesas correspondentes a programas;  

f) Mapa XVII, com as responsabilidades contratuais plurianuais dos serviços integrados e dos 

serviços e fundos autónomos, agrupados por ministérios;  

g) Mapa XVIII, com as transferências para as regiões autónomas;  

h) Mapa XIX, com as transferências para os municípios;  

i) Mapa XX, com as transferências para as freguesias;  

j) Mapa XXI, com as receitas tributárias cessantes dos serviços integrados, dos serviços e 

fundos autónomos e da segurança social.  
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2 - Durante o ano de 2009, o Governo é autorizado a cobrar as contribuições e impostos constantes 

dos códigos e demais legislação tributária em vigor e de acordo com as alterações previstas na 

presente lei.  
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CAPÍTULO II 

Disciplina orçamental 

Artigo 2.º 

Utilização das dotações orçamentais 

1 - Ficam cativos 35% do total das verbas afectas à Lei de Programação Militar.  

2 - Ficam cativos 7,5 % das despesas afectas ao capítulo 50 do Orçamento do Estado em 

financiamento nacional.  

3 - Ficam cativos 2,5% do total das verbas de funcionamento dos orçamentos dos serviços e 

organismos da administração central, com excepção dos pertencentes ao Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e ao ensino superior, identificados na rubrica «outras despesas correntes - diversas - 

outras - reserva».  

4 - Ficam cativos, nos orçamentos dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos,  25% 

das verbas afectas às alíneas C0 «Alterações facultativas de posicionamento remuneratório» e D0 

«Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho» do subagrupamento de despesas 

«Remunerações Certas e Permanentes». 

5 - Ficam cativos, nos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados e dos serviços e fundos 

autónomos, 20% das dotações iniciais das rubricas 020213 – «deslocações e estadas», 020214 – 

«estudos, pareceres, projectos e consultadoria», 020220 – «outros trabalhos especializados» e 

020225 – «outros serviços». 

6 - Exceptuam-se do disposto no número anterior as verbas afectas à Lei de Programação Militar, à 

Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de Segurança e as constantes dos 

orçamentos dos serviços e fundos autónomos pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde e ao 

ensino superior. 

7 - Exceptuam-se da cativação prevista nos n.ºs 3 a 5 as verbas orçamentadas neles referidas, no 

âmbito da Assembleia da República e da Presidência da República. 
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8 - A descativação das verbas referidas nos n.ºs 1 a 5 só pode realizar-se por razões excepcionais, 

estando sempre sujeita à autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças, 

que decide os montantes a descativar em função da evolução da execução orçamental.  

9 - A cativação das verbas referidas nos n.ºs 1 a 3 e 5 pode ser redistribuída entre serviços integrados, 

entre serviços e fundos autónomos e entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, 

dentro de cada ministério, mediante despacho do respectivo ministro. 
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Lei Orgânica n.º 4/2006, 
de 29 de Agosto 

Lei de Programação Militar 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lei n.º 61/2007, 

de 10 de Setembro 
Lei de Programação de Instalações e 

Equipamentos das Forças de Segurança 
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Artigo 3.º 

Alienação e oneração de imóveis 

1 - A alienação e oneração de imóveis pertencentes ao Estado ou aos organismos públicos com 

personalidade jurídica, dotados ou não de autonomia financeira, que não tenham a natureza, forma 

e designação de empresa, fundação ou associação pública, depende de autorização do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, que fixa, mediante despacho e nos termos do artigo 

seguinte, a afectação do produto da alienação ou da oneração.  

2 - As alienações e onerações de imóveis são sempre onerosas, tendo como referência o valor apurado 

em avaliação promovida pela entidade competente do Ministério das Finanças e da Administração 

Pública.  

3 - O disposto nos números anteriores não se aplica:  

a) Ao património imobiliário da segurança social mencionado no n.º 2 do artigo 43.º;  

b) À alienação de imóveis da carteira de activos do Fundo de Estabilização Financeira da 

Segurança Social (FEFSS), gerida pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da 

Segurança Social, I. P. (IGFCSS, I. P.), cuja receita seja aplicada no FEFSS.  

4 - É atribuído aos municípios da localização dos imóveis, por razões de interesse público, o direito de 

preferência nas alienações a que se refere o n.º 1, realizadas através de hasta pública, sendo esse 

direito exercido pelo preço e demais condições resultantes da venda.  

5 - No âmbito de operações de deslocalização, de reinstalação ou de extinção, fusão ou reestruturação 

de serviços ou de organismos públicos a que se refere o n.º 1 pode ser autorizada a alienação por 

ajuste directo ou a permuta de imóveis pertencentes ao domínio privado do Estado que se 

encontrem afectos aos serviços ou organismos a deslocalizar, a reinstalar ou a extinguir, fundir ou 

reestruturar ou que integrem o respectivo património privativo, a favor das entidades a quem, nos 

termos legalmente consagrados para a aquisição de imóveis, venha a ser adjudicada a aquisição de 

novas instalações.  

6 - A autorização prevista no número anterior consta de despacho conjunto do ministro responsável 

pela área das finanças e do ministro da respectiva tutela que especifica as condições da operação, 

designadamente:  
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a) Identificação da entidade a quem são adquiridos os novos imóveis;  

b) Identificação matricial, registral e local da situação dos imóveis a transaccionar;  

c) Valores de transacção dos imóveis incluídos na operação tendo por referência os 

respectivos valores da avaliação promovida pela entidade competente do Ministério das 

Finanças e da Administração Pública;  

d) Condições e prazos de disponibilização das novas instalações e das instalações que, sendo 

libertadas pelos serviços ocupantes, são alienadas à entidade a quem são adquiridas as 

novas instalações;  

e) Informação de cabimento orçamental e suporte da despesa;  

f) Fixação do destino da receita, no caso de resultar da operação um saldo favorável ao 

Estado ou ao organismo alienante, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.  
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Artigo 4.º 

Afectação do produto da alienação e oneração de imóveis 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o produto da alienação e da oneração de bens 

imóveis efectuadas nos termos do artigo anterior reverte até 50% para o serviço ou organismo ao 

qual está afecto ou para o serviço ou organismo proprietário.  

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 61/2007, de 10 de Setembro, até 75%, o 

produto da alienação e oneração do património do Estado afecto à administração interna pode ser 

destinado a despesas com a construção e aquisição de instalações, infra-estruturas e equipamentos 

para utilização das forças e serviços de segurança.  

3 - O produto da alienação e oneração do património do Estado afecto aos negócios estrangeiros 

pode, até 75%, ser destinado a despesas com a reabilitação, aquisição ou reconstrução de 

instalações destinadas aos serviços internos ou externos dos negócios estrangeiros.  

4 - Em casos especiais devidamente fundamentados, pode o ministro responsável pela área das 

finanças fixar percentagens superiores às estabelecidas nos números anteriores, desde que o 

produto da alienação e da oneração dos bens imóveis se destine a despesas de investimento, 

aquisição, reabilitação ou construção de instalações dos respectivos serviços e organismos.  

5 - O produto da alienação e oneração do património do Estado pode, até 100 %, ser destinado:  

a) No Ministério da Defesa Nacional, ao reforço do capital do Fundo de Pensões dos Militares 

das Forças Armadas, bem como, à regularização dos pagamentos efectuados ao abrigo das 

Leis n.ºs 9/2002, de 11 de Fevereiro, e 21/2004, de 5 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 

160/2004, de 2 de Julho, pela Caixa Geral de Aposentações, I. P. (CGA, I. P.), e pelo 

Orçamento da Segurança Social, e ainda a despesas com a construção e manutenção de infra-

estruturas afectas ao Ministério da Defesa Nacional e à aquisição de equipamentos 

destinados à modernização e operação das Forças Armadas, sem prejuízo do disposto na Lei 

Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro;  

b) No Ministério da Justiça, a despesas necessárias aos investimentos destinados à construção 

ou manutenção de infra-estruturas afectas a este ministério e à aquisição de equipamentos 

para a modernização e operacionalidade da justiça;  
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c) No Ministério da Saúde, ao reforço de capital dos hospitais entidades públicas empresariais e 

a despesas necessárias aos investimentos destinados à construção ou manutenção de infra-

estruturas afectas a cuidados de saúde primários, nomeadamente para instalação das unidades 

de saúde familiares.  

6 - No Ministério da Economia e da Inovação, a afectação ao Turismo de Portugal, I. P., do produto 

da alienação dos imóveis dados como garantia de financiamentos concedidos por este Instituto ou 

a outro título adquiridos em juízo para o ressarcimento de créditos não reembolsados, pode ser 

destinada, até 100 %, novamente à concessão de financiamentos destinados à construção e 

recuperação de património turístico.  

7 - O produto da alienação do património do Estado afecto à Casa Pia de Lisboa, I. P., que venha a 

mostrar-se desadequado aos fins que esta visa prosseguir pode reverter, até 100 %, para a mesma, 

destinando-se a despesas com a construção ou a aquisição de imóveis para aumentar e diversificar 

a capacidade de resposta em acolhimento por parte desta instituição, nos termos a definir por 

despacho conjunto do ministro responsável pela área das finanças e do ministro da respectiva 

tutela.  

8 - O remanescente da afectação do produto da alienação e oneração de imóveis a que se referem os 

números anteriores constitui receita do Estado.  

9 - O disposto nos números anteriores não prejudica:  

a) O disposto no n.º 9 do artigo 109.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro;  

b) A aplicação do previsto na Portaria n.º 131/94, de 4 de Março, alterada pelas Portarias n.ºs 

598/96, de 19 de Outubro, e 226/98, de 7 de Abril; 

c) A afectação ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, da percentagem do 

produto da alienação e constituição de direitos reais sobre bens imóveis do Estado e das 

contrapartidas recebidas em virtude da implementação do princípio da onerosidade, que vier 

a ser fixada por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças. 
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Lei n.º 61/2007, 
de 10 de Setembro 

Lei de Programação de Instalações e 

Equipamentos das Forças de Segurança 
 

Artigo 6.º 
Disposições orçamentais 

 

1 - As dotações orçamentais necessárias à execução 
da presente lei constam de programa próprio do 
orçamento de investimento do Ministério da 
Administração Interna, concretizadas em medidas.  

2 - É consignada ao financiamento deste programa a 
receita correspondente a 75 % do valor da alienação de 
património imobiliário afecto às forças de segurança.  

3 - O encargo anual relativo a cada medida pode ser 
excedido, mediante aprovação do Ministro da 
Administração Interna, desde que:  

 

a) Não seja excedido o montante globalmente 
previsto para a mesma medida na presente 
lei;  

b) O acréscimo seja compensado por redução da 
execução de outra medida, nesse ano, no 
mesmo montante, ou por realização de receita 

em valor superior ao orçamentado.  
 

4 - Os saldos verificados nas medidas no fim de 
cada ano económico transitam para o orçamento do 

ano seguinte, para reforço das dotações das mesmas 
medidas até à sua completa execução.  

5 - Podem ser assumidos compromissos dos quais 

resultem encargos plurianuais, no âmbito de cada uma 
das medidas, desde que os respectivos montantes não 

excedam, em cada um dos anos económicos seguintes, 

os limites constantes do mapa anexo à presente lei.  
6 - A assunção plurianual de compromissos prevista 

no número anterior depende de autorização dos 
Ministros das Finanças e da Administração Interna.  
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Lei n.º 9/2002, 

de 11 de Fevereiro 

Regime jurídico dos períodos de prestação de 
serviço militar de ex-combatentes, para efeitos de 

aposentação e reforma 

(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

303/2002, de 13 de Dezembro e pela Lei nº 21/2004, 
de 5 de Junho) 

 

 
 

Lei n.º 21/2004, 

de 5 de Junho 
Altera o âmbito de aplicação pessoal da Lei n.º 

9/2002, de 11 de Fevereiro, que regula o regime 
jurídico dos períodos de prestação de serviço 

militar de ex-combatentes, para efeitos de 
aposentação e reforma. 

(Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

60/2004, de 2 de Julho) 
 
 

 
Decreto-Lei n.º 160/2004, 

de 2 de Julho 
Regulamenta a Lei n.º 9/2002, de 11 de 

Fevereiro, relativa ao regime jurídico dos 
períodos de prestação de serviço militar de 

antigos combatentes para efeitos de aposentação 

e reforma 
 
 

 
Lei Orgânica n.º 3/2008, 

de 8 de Setembro 
Aprova a Lei de Programação das Infra-Estruturas 

Militares 
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Lei n.º 62/2007, 

de 10 de Setembro 

Regime jurídico das instituições de ensino 
superior 

 

Artigo 109.º 

Autonomia patrimonial 
 

1 - As instituições de ensino superior públicas 

gozam de autonomia patrimonial.  
2 - Constitui património de cada instituição 

de ensino superior pública o conjunto dos bens e 

direitos que lhe tenham sido transmitidos pelo 
Estado ou por outras entidades, públicas ou 
privadas, para a realização dos seus fins, bem 
como os bens adquiridos pela própria instituição.  

3 - Integram o património de cada instituição 
de ensino superior pública, designadamente:  

 

a) Os imóveis por esta adquiridos ou 
construídos, mesmo que em terrenos 
pertencentes ao Estado, após, 

conforme o caso, a entrada em vigor 
da Lei n.º 108/88, de 24 de 
Setembro, e da Lei n.º 54/90, de 5 
de Setembro;  

b) Os imóveis do domínio privado do 
Estado que, nos termos legais, 
tenham sido transferidos para o seu 

património.  
 

4 - As instituições de ensino superior públicas 
podem administrar bens do domínio público ou 

privado do Estado ou de outra colectividade 
territorial que lhes tenham sido cedidas pelo seu 

titular, nas condições previstas na lei e nos 

protocolos firmados com as mesmas entidades.  
5 - As instituições de ensino superior públicas 

podem adquirir e arrendar terrenos ou edifícios 

indispensáveis ao seu funcionamento, nos 
termos da lei.  

6 - As instituições de ensino superior públicas 
podem dispor livremente do seu património, 

com as limitações estabelecidas na lei e nos 
seus estatutos.  

7 - A alienação, a permuta e a oneração de 

património ou a cedência do direito de superfície 

carecem de autorização por despacho conjunto 
do ministro responsável pela área das finanças e 
do ministro da tutela.  

8 - Os imóveis que integram o património das 
instituições de ensino superior públicas não 
universitárias e que tenham deixado de ser 

necessários ao desempenho das atribuições e 
competências da instituição são, salvo quando 
construídos ou adquiridos através do recurso 
exclusivo a receitas próprias ou adquiridos por 

doação, incorporados no património do Estado, 
mediante despacho conjunto do ministro 
responsável pela área das finanças e do ministro 

da tutela, ouvida a instituição.  
9 - A percentagem do produto da alienação 

do património imóvel das instituições de ensino 

superior públicas que reverte para estas é fixada 
por despacho conjunto do ministro responsável 
pela área das finanças e do ministro da tutela e:  

 

a) É utilizado para despesas de 
investimento;  

b) Não pode ser inferior a 50 %;  

c) Pode ser de até 100 % quando se 
destine exclusivamente à construção, 
reabilitação ou aquisição de bens 

destinados a actividades de ensino, 
investigação ou desenvolvimento.  

 

10 - As instituições de ensino superior 

públicas mantêm actualizado o inventário do seu 
património, bem como o cadastro dos bens do 
domínio público ou privado do Estado que 

tenham a seu cuidado.  
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Portaria n.º 131/94, 
de 4 de Março 

Fixa as receitas a consignar à Direcção-Geral do 

Património do Estado (DGPE), quando por ela 

arrecadadas 
(Com as alterações introduzidas pelas Portarias nºs 
598/96, de 19 de Outubro e 226/98, de 7 de Abril) 

 
 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

26 

 

Artigo 5.º 

Programa de Gestão do Património Imobiliário Público 

1 - Para efeitos do cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário Público, devem 

os serviços e organismos públicos utilizadores dos imóveis mencionados no n.º 1 do artigo 3.º: 

a) Apresentar à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, até 31 de Março de 2009, um programa 

das avaliações dos imóveis a levar a cabo no quadriénio 2009-2012, com especificação da 

calendarização em que as mesmas serão realizadas por aqueles serviços e organismos 

públicos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 108.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 

7 de Agosto; 

b) Fornecer à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, até 31 de Março de 2009, a informação 

necessária à regularização registral e matricial dos imóveis do domínio privado do Estado 

que lhes estão afectos; 

c) Promover as regularizações matriciais e registrais dos seus imóveis próprios e informar a 

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, no final de cada semestre de cada ano civil, dos 

imóveis por regularizar e dos imóveis que foram regularizados; 

d) Prestar à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças toda a informação necessária à 

inventariação dos imóveis, de acordo com Programa a aprovar para o efeito nos termos da 

lei. 

2 - Até 31 de Março de 2009, devem os competentes serviços dos Ministérios elaborar e enviar ao 

Ministério das Finanças e da Administração Pública planos de ocupação de espaço e de 

conservação e reabilitação de imóveis, abrangendo os serviços e organismos sob direcção ou tutela 

e superintendência dos respectivos ministros. 

3 - As obrigações previstas nos números anteriores são consideradas na fixação dos objectivos 

regulados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, e na avaliação do respectivo cumprimento. 

4 - A violação do disposto nos números anteriores determina a aplicação das penas previstas no 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 

58/2008, de 9 de Setembro, nos termos naquele previstos. 
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Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 7 de Agosto 

No uso da autorização legislativa concedida pela 

Lei n.º 10/2007, de 6 de Março, estabelece o 
regime jurídico do património imobiliário público 

 
Artigo 108.º 

Competências 

 
1 - Compete à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

efectuar as avaliações dos imóveis previstas no 
presente decreto-lei, com excepção das que respeitem 

a imóveis dos domínios públicos das Regiões 
Autónomas e autarquias locais.  

2 - As avaliações podem ser efectuadas com base 

em prévio relatório de avaliação elaborado por outras 
entidades públicas ou por entidades privadas 
seleccionadas pela Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças, nos termos do artigo seguinte.  
3 - O valor apurado nas avaliações efectuadas pela 

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças carece de 
homologação pelo respectivo director-geral.  

4 - O valor homologado serve de referência às 
operações imobiliárias realizadas ao abrigo do presente 
decreto-lei, não podendo da utilização do procedimento 

da hasta pública ou do ajuste directo resultar um valor 
de venda inferior a esse valor.  

 

 
 

Lei n.º 66-B/2007 
de 28 de Dezembro 

Estabelece o sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração 
Pública 
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Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que 
Exercem Funções Públicas 

 

CAPÍTULO III 

Penas disciplinares e seus efeitos 
 

Artigo 9.º 

Escala das penas 
 

1 - As penas aplicáveis aos trabalhadores 

pelas infracções que cometam são as seguintes:  
 

a) Repreensão escrita;  
b) Multa;  

c) Suspensão;  
d) Demissão ou despedimento por facto 

imputável ao trabalhador.  
 

2 - Aos titulares de cargos dirigentes e 
equiparados é aplicável a pena de cessação da 
comissão de serviço.  

3 - Não pode ser aplicada mais de uma pena 
por cada infracção, pelas infracções acumuladas 
que sejam apreciadas num único processo ou 

pelas infracções apreciadas em processos 
apensados.  

4 - As penas são sempre registadas no 

processo individual do trabalhador.  
5 - As amnistias não destroem os efeitos já 

produzidos pela aplicação da pena, sendo, 
porém, averbadas no processo individual.  

 
Artigo 10.º 

Caracterização das penas 

 
1 - A pena de repreensão escrita consiste em 

mero reparo pela irregularidade praticada.  

2 - A pena de multa é fixada em quantia 
certa e não pode exceder o valor correspondente 
a seis remunerações base diárias por cada 
infracção e um valor total correspondente à 

remuneração base de 90 dias por ano.  
3 - A pena de suspensão consiste no 

afastamento completo do trabalhador do órgão 

ou serviço durante o período da pena.  
4 - A pena de suspensão varia entre 20 e 90 

dias por cada infracção, num máximo de 240 

dias por ano.  
5 - A pena de demissão consiste no 

afastamento definitivo do órgão ou serviço do 
trabalhador nomeado, cessando a relação 

jurídica de emprego público.  
6 - A pena de despedimento por facto 

imputável ao trabalhador consiste no 

afastamento definitivo do órgão ou serviço do 
trabalhador contratado, cessando a relação 
jurídica de emprego público.  

 
 
 

 
7 - A pena de cessação da comissão de 

serviço consiste na cessação compulsiva do 
exercício de cargo dirigente ou equiparado.  

 

Artigo 11.º 

Efeitos das penas 
 

1 - As penas disciplinares produzem 

unicamente os efeitos previstos no presente 
Estatuto.  

2 - A pena de suspensão determina, por 

tantos dias quantos os da sua duração, o não 
exercício de funções e a perda das 
remunerações correspondentes e da contagem 
do tempo de serviço para antiguidade.  

3 - A aplicação da pena de suspensão não 
prejudica o direito dos trabalhadores à 
manutenção, nos termos legais, das prestações 

do respectivo regime de protecção social.  
4 - As penas de demissão e de despedimento 

por facto imputável ao trabalhador importam a 

perda de todos os direitos do trabalhador, salvo 
quanto à aposentação ou à reforma por velhice, 
nos termos e condições previstos na lei, mas 
não o impossibilitam de voltar a exercer funções 

em órgão ou serviço que não exijam as 
particulares condições de dignidade e confiança 
que aquelas de que foi demitido ou despedido 

exigiam.  
5 - A pena de cessação da comissão de 

serviço implica o termo do exercício do cargo 

dirigente ou equiparado e a impossibilidade de 
exercício de qualquer cargo dirigente ou 

equiparado durante o período de três anos 
contados da data da notificação da decisão.  

 
Artigo 12.º 

Penas aplicáveis em caso de cessação da 

relação jurídica de emprego público 
 

Em caso de cessação da relação jurídica de 

emprego público, as penas previstas nas alíneas 
b) a d) do n.º 1 do artigo 9.º são executadas 
desde que os trabalhadores constituam nova 
relação jurídica de emprego público.  

 
CAPÍTULO IV 

Competência disciplinar 

 
Artigo 13.º 

Princípio geral 

 
A competência disciplinar dos superiores 

envolve sempre a dos seus inferiores 
hierárquicos dentro do órgão ou serviço.  
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Artigo 14.º 

Competência para aplicação das penas 

 
1 - A aplicação da pena prevista na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 9.º é da competência de todos 

os superiores hierárquicos em relação aos seus 

subordinados.  
2 - A aplicação das restantes penas previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da competência do 

dirigente máximo do órgão ou serviço.  
3 - Compete ao membro do Governo 

respectivo a aplicação de qualquer pena aos 

dirigentes máximos dos órgãos ou serviços.  

4 - Nas autarquias locais, associações e 
federações de municípios, bem como nos 
serviços municipalizados, a aplicação das penas 

previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da 
competência, respectivamente, dos 
correspondentes órgãos executivos, bem como 

dos conselhos de administração.  

5 - Nas assembleias distritais, a aplicação das 
penas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da 
competência do respectivo plenário.  

6 - A competência prevista nos n.os 1, 2, 4 e 
5 é indelegável.  
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Artigo 6.º 

Transferência de património edificado 

1 - O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), e o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), este último relativamente ao património 

habitacional que lhe foi transmitido por força da fusão e extinção do Instituto de Gestão e 

Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), podem, sem exigir qualquer 

contrapartida e sem sujeição às formalidades previstas nos artigos 3.º e 5.º, de acordo com critérios 

a estabelecer para a alienação do parque habitacional de arrendamento público, transferir para os 

municípios, empresas municipais ou de capital maioritariamente municipal, para instituições 

particulares de solidariedade social ou para pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, 

desde que prossigam fins assistenciais e demonstrem capacidade para gerir os agrupamentos 

habitacionais ou bairros a transferir, a propriedade de prédios ou suas fracções que constituem 

agrupamentos habitacionais ou bairros, incluindo os espaços existentes de uso público, 

equipamentos, arruamentos e restantes infra-estruturas, bem como os direitos e obrigações a estes 

relativos e aos fogos em regime de propriedade resolúvel. 

2 - A transferência do património referida no número anterior é antecedida de acordos de 

transferência e efectua-se por auto de cessão de bens, o qual constitui título bastante de prova para 

todos os efeitos legais, incluindo os de registo.  

3 - Após transferência do património e em função das condições que vierem a ser estabelecidas nos 

acordos de transferência, as entidades beneficiárias podem alienar os fogos aos respectivos 

moradores, nos termos do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

288/93, de 20 de Agosto.  

4 - O arrendamento das habitações transferidas fica sujeito ao regime da renda apoiada, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio. 
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Decreto-Lei n.º 141/88, 
de 22 de Abril 

Alienação de fogos de habitação social 

propriedade do Estado 
(Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 

nºs 288/93, de 20 de Agosto e 116/2008, de 4 de 
Julho) 

 

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

 
Os fogos de habitação social e terrenos que sejam 

da propriedade do Instituto de Gestão e Alienação do 
Património Habitacional do Estado (IGAPHE) e do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

(IGFSS) podem ser alienados nos termos do presente 
diploma. 
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Decreto-Lei n.º 166/93, 
de 7 de Maio 

Estabelece o regime de renda apoiada 

 

Artigo 1.º 
 

1 - O presente diploma tem por objecto o 

estabelecimento do regime de renda apoiada.  
2 - Ficam sujeitos ao regime de renda apoiada os 

arrendamentos das habitações do Estado, seus 

organismos autónomos e institutos públicos, bem como 
os das adquiridas ou promovidas pelas Regiões 
Autónomas, pelos municípios e pelas instituições 

particulares de solidariedade social com 
comparticipações a fundo perdido concedidas pelo 
Estado, celebrados após a entrada em vigor do 
presente diploma.  

3 - Ficam igualmente sujeitos ao regime de renda 
apoiada os arrendamentos das habitações adquiridas 
ou promovidas pelas Regiões Autónomas, 

comparticipadas a fundo perdido pela respectiva 
Região, celebrados após a entrada em vigor do 
presente diploma.  
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Artigo 7.º 

Transferências orçamentais 

Fica o Governo autorizado a proceder às alterações orçamentais e transferências constantes do 

respectivo quadro anexo à presente lei, da qual faz parte integrante.  
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Nota: Os diplomas citados no quadro anexo a que o 
artigo 7º da presente PPL faz referência surgem 

incluídos nas páginas seguintes (41 a 43)  
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Lei Orgânica n.º 4/2006, 

de 29 de Agosto 

Lei de Programação Militar 
 

CAPÍTULO I 

Programação militar 

 
SECÇÃO I 

Disposição geral 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

 
1 - A presente lei tem por objecto a programação do 

investimento público das Forças Armadas relativo a 
forças, equipamento, armamento, investigação e 

desenvolvimento e infra-estruturas com impacte directo 
na modernização e na operacionalização do Sistema de 
Forças Nacional, concretizado através das medidas e 

capacidades constantes do mapa anexo.  
2 - A presente lei inclui ainda projectos de 

desactivação de equipamentos, armamento, munições 

e infra-estruturas.  
3 - As medidas inscritas na presente lei são as 

necessárias à consecução dos objectivos de força 
nacionais aprovados no âmbito do ciclo bienal de 

planeamento de forças, tendo em conta a programação 
financeira dos custos adstritos à respectiva realização.  

4 - Para efeitos da presente lei, considera-se plano 

de forças o plano de médio prazo destinado a 
concretizar o sistema de forças e o dispositivo aprovado 
em consequência do conceito estratégico militar e das 

missões das Forças Armadas.  
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Lei n.º 9/2002, 

de 11 de Fevereiro 

Regime jurídico dos períodos de prestação de 
serviço militar de ex-combatentes, para efeitos de 

aposentação e reforma 

(Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

303/2002, de 13 de Dezembro e pela Lei nº 21/2004, 
de 5 de Junho) 

 

 
 

Decreto-Lei n.º 160/2004, 

de 2 de Julho 
Regulamenta a Lei n.º 9/2002, de 11 de 
Fevereiro, relativa ao regime jurídico dos 

períodos de prestação de serviço militar de 

antigos combatentes para efeitos de aposentação 
e reforma 

 

 
 
 

Decreto-Lei n.º 320-A/2000, 
de 15 de Dezembro 

Aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação 
de Serviço Militar nos Regimes de Contrato (RC) e 

de Voluntariado (RV) 
(Rectificado pela Declaração de Rectificação nº 16-
S/2000, de 29 de Dezembro, alterado e republicado 

pelos Decretos-Leis nºs 118/2004, de 21 de Maio e 
320/2007, de 27 de Setembro) 
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Lei n.º 36/2007, 

de 14 de Agosto 
Aprova o regime de organização e funcionamento 

do Conselho Superior da Magistratura 

 

Artigo 3.º 
Orçamento 

 

1 - O orçamento do Conselho Superior da 
Magistratura destina-se a suportar as despesas com os 
seus membros, com o quadro de magistrados e 

funcionários que estão afectos aos seus serviços, com 
os magistrados judiciais afectos aos tribunais judiciais 
de 1.ª instância, com os magistrados judiciais afectos 
como auxiliares aos tribunais da Relação e as demais 

despesas correntes e de capital necessárias ao exercício 
das suas competências.  

2 - O Conselho Superior da Magistratura aprova o 

projecto de orçamento e apresenta-o ao Governo nos 
prazos determinados para a elaboração da proposta de 
lei do Orçamento do Estado, a submeter à Assembleia 

da República, devendo ainda fornecer os elementos que 
esta lhe solicite sobre a matéria.  
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Decreto-Lei n.º 106/2008, 

de 25 de Junho 

 
Artigo 8.º 

Comparticipação financeira 

 

1 - As verbas inscritas no orçamento da segurança 
social para 2008 ou nos orçamentos de serviços da 
administração central do Estado para o INATEL - 

Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos 
Livres dos Trabalhadores, I. P., são transferidas para a 
Fundação INATEL.  

2 - A partir do ano de 2009, o membro do Governo 
responsável pela área do trabalho e da solidariedade 
social inscreve no orçamento da segurança social, ou 
no orçamento de serviços da administração central do 

Estado sob sua tutela, verbas para assegurar a 
comparticipação financeira do Estado, como 
contrapartida das atribuições sociais e de serviço 

público prosseguidas pela Fundação.  
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Artigo 8.º  

Reorganização de serviços e transferências na Administração Pública 

1 - Ficam suspensas, até 31 de Dezembro de 2009, as reorganizações de serviços públicos, com 

excepção das que sejam indispensáveis para o cumprimento da lei, bem como daquelas de que 

resulte diminuição da despesa.  

2 - A criação de serviços públicos ou de outras estruturas, até 31 de Dezembro de 2009, só pode 

verificar-se se for compensada pela extinção ou racionalização de serviços ou estruturas públicas 

existentes no âmbito do mesmo ministério, da qual resulte diminuição de despesa.   

3 - Fica o Governo autorizado, para efeitos da aplicação dos números anteriores, incluindo as 

reorganizações efectuadas em 2008, bem como da aplicação do regime de mobilidade especial, a 

efectuar alterações orçamentais, independentemente de envolverem diferentes classificações 

orgânicas e funcionais. 

4 - Fica o Governo a autorizado a efectuar, mediante despacho conjunto dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente, do ordenamento do território e do 

desenvolvimento regional, alterações orçamentais entre as comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional e os restantes serviços do ministério do ambiente, do ordenamento do 

território e do desenvolvimento regional, independentemente da classificação orgânica e funcional.  

Artigo 9.º 

Investigação da criminalidade grave e violenta 

Com vista ao reforço da capacidade de investigação da criminalidade grave e violenta, fica o Governo 

autorizado a efectuar as alterações orçamentais necessárias ao reforço do orçamento da Polícia 

Judiciária em € 8 milhões, independentemente da classificação orgânica e funcional. 

Artigo 10.º 

Alterações orçamentais no âmbito do QREN, PROMAR e PRODER 

1 - Fica o Governo autorizado a efectuar as alterações orçamentais que se revelem necessárias à 

execução do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), Programa Operacional Pesca 

2007-2013 (PROMAR) e Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), independentemente 

de envolver diferentes classificações funcionais, programas e ministérios.  
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2 - Em casos excepcionais, podem ser autorizadas pelo Governo alterações orçamentais com 

contrapartida em dotações afectas ao QREN independentemente da classificação funcional, 

programas e ministérios.  

Artigo 11.º 

Saldos das dotações de financiamento nacional, associadas ao co-financiamento comunitário 

Transitam para o Orçamento do Estado de 2009 os saldos das dotações de financiamento nacional 

associadas ao co-financiamento comunitário, constantes do orçamento do ano anterior, para programas 

co-financiados de idêntico conteúdo. 
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Artigo 12.º 

Retenção de montantes nas transferências 

1 - As transferências correntes e de capital do Orçamento do Estado para os organismos autónomos 

da administração central, para as regiões autónomas e para as autarquias locais podem ser retidas 

para satisfazer débitos, vencidos e exigíveis, constituídos a favor da CGA, I. P., da Direcção-Geral 

de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE), do SNS, da 

segurança social e da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, e ainda em matéria de contribuições e 

impostos, bem como dos resultantes da não utilização ou utilização indevida de fundos 

comunitários.  

2 - A retenção a que se refere o número anterior, no que respeita a débitos das regiões autónomas, não 

pode ultrapassar 5 % do montante de transferência anual.  

3 - As transferências referidas no n.º 1, no que respeita a débitos das autarquias locais, salvaguardando 

o regime especial previsto no Código das Expropriações, só podem ser retidas nos termos 

previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.   

4 - Quando não seja tempestivamente prestada ao Ministério das Finanças e da Administração 

Pública, pelos órgãos competentes e por motivo que lhes seja imputável, a informação tipificada na 

lei de enquadramento orçamental, bem como a que venha a ser anualmente definida no decreto-lei 

de execução orçamental ou outra disposição legal aplicável, podem ser retidas as transferências e 

recusadas as antecipações de duodécimos, nos termos a fixar no decreto-lei de execução 

orçamental e até que a situação seja devidamente sanada.  
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Lei n.º 168/99, 
de 18 de Setembro 

Aprova o Código das Expropriações 

(Alterada e republicada pela Lei nº 56/2008, de 4 de 
Setembro) 

 
 
 

 
Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro 
Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei 

n.º 42/98, de 6 de Agosto 
(Com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 22-
A/2007, de 29 de Junho e  67-A/2007, de 31 de 

Dezembro e rectificada pela Declaração de Rectificação 
nº 14/2007 de 12 de Fevereiro) 
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Artigo 13.º 

Autoridades de supervisão financeira 

Os institutos públicos dotados de um estatuto de independência decorrente da sua integração nas áreas 

da supervisão do sistema financeiro, bem como os fundos que junto deles funcionam, não estão 

sujeitos às normas relativas à transição e utilização de saldos de gerência, às cativações de verbas e ao 

regime duodecimal, constantes da legislação orçamental e de contabilidade pública.  
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CAPÍTULO III 

Disposições relativas aos trabalhadores que exercem funções públicas 

Artigo 14.º 

Contratos de prestação de serviços 

1 - A verificação, através de relatório de auditoria efectuada pela Inspecção-Geral de Finanças em 

articulação com a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, da vigência de contratos 

de prestação de serviços para execução de trabalho subordinado, equivale ao reconhecimento pelo 

órgão ou serviço da necessidade de ocupação de um posto de trabalho com recurso à constituição 

de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou por tempo determinado 

ou determinável, conforme caracterização resultante da auditoria, determinando: 

a) A alteração do mapa de pessoal do órgão ou serviço, por forma a prever aquele posto de 

trabalho; 

b) A publicitação de procedimento concursal para constituição da relação jurídica de emprego 

público nos termos previstos na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

2 - O procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo determinado ou determinável, ou sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida, depende de parecer favorável dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da administração pública, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 6.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 
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Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro 

Estabelece os regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos 
trabalhadores que exercem funções 

públicas 
 

(Rectificada pela Declaração de rectificação n.º 
22-A/2008, de 24 de Abril) 

 

A Assembleia da República decreta, nos 
termos da alínea c) do artigo 161.º da 

Constituição, o seguinte: 
 

TÍTULO I 
Objecto e âmbito de aplicação 

 

Artigo 1.º 
Objecto 

 

1 - A presente lei define e regula os regimes 
de vinculação, de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções 
públicas.  

2 - Complementarmente, a presente lei 

define o regime jurídico-funcional aplicável a 
cada modalidade de constituição da relação 
jurídica de emprego público.  

 

Artigo 2.º  
Âmbito de aplicação subjectivo  

 

1 - A presente lei é aplicável a todos os 
trabalhadores que exercem funções públicas, 

independentemente da modalidade de 

vinculação e de constituição da relação jurídica 
de emprego público ao abrigo da qual exercem 
as respectivas funções.  

2 - A presente lei é também aplicável, com as 

necessárias adaptações, aos actuais 
trabalhadores com a qualidade de funcionário ou 
agente de pessoas colectivas que se encontrem 

excluídas do seu âmbito de aplicação objectivo.  
3 - Sem prejuízo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 10.º, a presente lei não é 

aplicável aos militares das Forças Armadas e da 
Guarda Nacional Republicana, cujos regimes de 
vinculação, de carreiras e de remunerações 
constam de leis especiais.  

4 - As leis especiais de revisão dos regimes 
de vinculação, de carreiras e de remunerações 
referidas no número anterior obedecem aos 

princípios subjacentes aos artigos 4.º a 8.º, n.os 
1 a 3 do artigo 9.º, artigos 25.º a 31.º, 40.º e 
41.º, n.os 1 a 4 do artigo 42.º, n.os 1 e 2 do 

artigo 43.º, n.º 1 do artigo 45.º, artigos 46.º, 
47.º e 50.º, n.os 1 e 3 do artigo 66.º, artigo 
67.º, n.os 1 e 2 do artigo 68.º, n.º 1 do artigo 
69.º, artigos 70.º, 72.º, 73.º, 76.º a 79.º, 83.º 

e 84.º, n.º 1 do artigo 88.º, artigos 101.º a 
103.º, n.os 1 a 3 do artigo 104.º, artigo 109.º, 

n.º 1 do artigo 112.º, artigos 113.º e 114.º, 
n.os 1 a 3 e 6 a 10 do artigo 117.º e artigo 

118.º, com as adaptações impostas pela 

organização das Forças Armadas ou da Guarda 
Nacional Republicana e pelas competências dos 

correspondentes órgãos e serviços.  
 

Artigo 3.º  
Âmbito de aplicação objectivo  

 

1 - A presente lei é aplicável aos serviços da 
administração directa e indirecta do Estado.  

2 - A presente lei é também aplicável, com as 
necessárias adaptações, designadamente no que 
respeita às competências em matéria 

administrativa dos correspondentes órgãos de 
governo próprio, aos serviços das 
administrações regionais e autárquicas.  

3 - A presente lei é ainda aplicável, com as 
adaptações impostas pela observância das 
correspondentes competências, aos órgãos e 
serviços de apoio do Presidente da República, da 

Assembleia da República, dos tribunais e do 
Ministério Público e respectivos órgãos de gestão 
e de outros órgãos independentes.  

4 - A aplicabilidade da presente lei aos 
serviços periféricos externos do Estado, quer 
relativamente aos trabalhadores recrutados 

localmente quer aos que, de outra forma 
recrutados, neles exerçam funções, não 
prejudica a vigência:  

 

a) Das normas e princípios de direito 
internacional que disponham em 

contrário;  

b) Dos regimes legais que sejam 
localmente aplicáveis; e  

c) Dos instrumentos e normativos 
especiais de mobilidade interna.  

 

5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
artigo anterior, a presente lei não é aplicável às 

entidades públicas empresariais nem aos 
gabinetes de apoio quer dos membros do 
Governo quer dos titulares dos órgãos referidos 

nos n.os 2 e 3.  
 

TÍTULO II  
Gestão dos recursos humanos  

 

Artigo 4.º  
Planificação da actividade e dos recursos  

 
1 - Tendo em consideração a missão, as 

atribuições, a estratégia, os objectivos 
superiormente fixados, as competências das 
unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, os órgãos e serviços planeiam, 
aquando da preparação da proposta de 
orçamento, as actividades, de natureza 

permanente ou temporária, a desenvolver 
durante a sua execução, as eventuais alterações 
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a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, 
bem como o respectivo mapa de pessoal.  

2 - Os elementos referidos no número 

anterior acompanham a respectiva proposta de 
orçamento.  

 

Artigo 5.º  

Mapas de pessoal  
 

1 - Os mapas de pessoal contêm a indicação 

do número de postos de trabalho de que o órgão 
ou serviço carece para o desenvolvimento das 
respectivas actividades, caracterizados em 

função:  
 

a) Da atribuição, competência ou 
actividade que o seu ocupante se 

destina a cumprir ou a executar;  
b) Do cargo ou da carreira e categoria 

que lhes correspondam;  

c) Dentro de cada carreira e, ou, 
categoria, quando imprescindível, da 
área de formação académica ou 

profissional de que o seu ocupante 
deva ser titular.  

 

2 - Nos órgãos e serviços desconcentrados, 

os mapas de pessoal são desdobrados em tantos 
mapas quantas as unidades orgânicas 
desconcentradas.  

3 - Os mapas de pessoal são aprovados, 
mantidos ou alterados pela entidade competente 
para a aprovação da proposta de orçamento e 
tornados públicos por afixação no órgão ou 

serviço e inserção em página electrónica, assim 
devendo permanecer.  

4 - A alteração dos mapas de pessoal que 

implique redução de postos de trabalho 
fundamenta-se em reorganização do órgão ou 
serviço nos termos legalmente previstos.  

 
Artigo 6.º  

Gestão dos recursos humanos em função 
dos mapas de pessoal  

 
1 - Face aos mapas de pessoal, o órgão ou 

serviço verifica se se encontram em funções 

trabalhadores em número suficiente, insuficiente 
ou excessivo.  

2 - Sendo insuficiente o número de 

trabalhadores em funções, o órgão ou serviço, 
sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 e 
nos n.os 3 e 4 do artigo seguinte, pode 
promover o recrutamento dos necessários à 

ocupação dos postos de trabalho em causa.  
3 - O recrutamento referido no número 

anterior, para ocupação dos postos de trabalho 

necessários à execução das actividades, opera-
se com recurso à constituição de relações 
jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado, excepto quando tais actividades 
sejam de natureza temporária, caso em que o 
recrutamento é efectuado com recurso à 

constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo determinado ou determinável.  

4 - O recrutamento para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo 
indeterminado nas modalidades previstas no n.º 
1 do artigo 9.º inicia-se sempre de entre 

trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.  

5 - O recrutamento para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo 
determinado ou determinável nas modalidades 
previstas no n.º 1 do artigo 9.º inicia-se sempre 

de entre trabalhadores que:  
 

a) Não pretendam conservar a qualidade 
de sujeitos de relações jurídicas de 

emprego público constituídas por 
tempo indeterminado; ou  

b) Se encontrem colocados em situação 

de mobilidade especial.  

6 - Em caso de impossibilidade de ocupação 
de todos ou de alguns postos de trabalho por 

aplicação do disposto nos números anteriores, o 
órgão ou serviço, precedendo parecer favorável 
dos membros do Governo responsáveis pelas 
finanças e pela Administração Pública, pode 

proceder ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação 

jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.  

7 - O sentido e a data do parecer referido no 

número anterior é expressamente mencionado 
no procedimento de recrutamento ali em causa.  

8 - Nas condições previstas no n.º 4 do artigo 

anterior, sendo excessivo o número de 

trabalhadores em funções, o órgão ou serviço 
começa por promover as diligências legais 
necessárias à cessação das relações jurídicas de 

emprego público constituídas por tempo 
determinado ou determinável de que não careça 
e, quando ainda necessário, aplica às restantes 

o regime legalmente previsto, incluindo o de 
colocação de pessoal em situação de mobilidade 
especial.  

9 - O recrutamento previsto no n.º 5 pode 

ainda ocorrer, quando especialmente admitido 
na lei, mediante selecção própria estabelecida 
em razão de aptidão científica, técnica ou 

artística, devidamente fundamentada.  
 

Artigo 7.º  
Orçamentação e gestão das despesas com 

pessoal  
 

1 - As verbas orçamentais dos órgãos ou 

serviços afectas a despesas com pessoal 
destinam-se a suportar os seguintes tipos de 
encargos:  

 

a) Com as remunerações dos 
trabalhadores que se devam manter 
em exercício de funções no órgão ou 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

54 

serviço;  
b) Com o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos, e não ocupados, 
nos mapas de pessoal aprovados e, 
ou, com alterações do 

posicionamento remuneratório na 

categoria dos trabalhadores que se 
mantenham em exercício de funções;  

c) Com a atribuição de prémios de 

desempenho dos trabalhadores do 
órgão ou serviço.  

 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do 
artigo 47.º, a orçamentação dos tipos de 
encargos referidos nas alíneas b) e c) do número 
anterior é efectuada de forma equitativa entre 

os órgãos ou serviços e tem por base a 
ponderação:  

 

a) Dos objectivos e actividades do órgão 
ou serviço e da motivação dos 
respectivos trabalhadores, quanto ao 
referido na alínea b) do número 

anterior;  
b) Do nível do desempenho atingido pelo 

órgão ou serviço no ano anterior ao 

da preparação da proposta de 
orçamento, quanto ao referido na 
alínea c).  

 

3 - Compete ao dirigente máximo do órgão 
ou serviço, ponderados os factores referidos na 
alínea a) do número anterior, decidir sobre o 

montante máximo de cada um dos tipos de 
encargos referidos na alínea b) do n.º 1 que se 
propõe suportar, podendo optar, sem prejuízo 

do disposto no n.º 6 do artigo 47.º, pela 
afectação integral das verbas orçamentais 
correspondentes a apenas um dos tipos.  

4 - A decisão referida no número anterior é 
tomada no prazo de 15 dias após o início de 
execução do orçamento.  

5 - Quando não seja utilizada a totalidade das 

verbas orçamentais destinadas a suportar o tipo 
de encargos referido na alínea b) do n.º 1, a 
parte remanescente acresce às destinadas a 

suportar o tipo de encargos referido na alínea c) 
do mesmo número.  

 

TÍTULO III  
Regimes de vinculação  

 

CAPÍTULO I  

Constituição da relação jurídica de emprego 
público  

 

SECÇÃO I  
Requisitos relativos ao trabalhador  

 

Artigo 8.º  
Requisitos  

 

A constituição da relação jurídica de emprego 
público depende da reunião, pelo trabalhador, 

além de outros que a lei preveja, dos seguintes 
requisitos:  

 

a) Nacionalidade portuguesa, quando 
não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei 

especial;  

b) 18 anos de idade completos;  
c) Não inibição do exercício de funções 

públicas ou não interdição para o 

exercício daquelas que se propõe 
desempenhar;  

d) Robustez física e perfil psíquico 

indispensáveis ao exercício das 
funções;  

e) Cumprimento das leis de vacinação 
obrigatória.  

 
SECÇÃO II  

Modalidades da relação jurídica de emprego 

público  
 

Artigo 9.º  

Modalidades  
 
1 - A relação jurídica de emprego público 

constitui-se por nomeação ou por contrato de 

trabalho em funções públicas, doravante 
designado por contrato.  

2 - A nomeação é o acto unilateral da 

entidade empregadora pública cuja eficácia 
depende da aceitação do nomeado.  

3 - O contrato é o acto bilateral celebrado 

entre uma entidade empregadora pública, com 
ou sem personalidade jurídica, agindo em nome 
e em representação do Estado, e um particular, 

nos termos do qual se constitui uma relação de 

trabalho subordinado de natureza 
administrativa.  

4 - A relação jurídica de emprego público 

constitui-se ainda por comissão de serviço 
quando se trate:  

 

a) Do exercício de cargos não inseridos 

em carreiras, designadamente dos 
dirigentes;  

b) Da frequência de curso de formação 

específico ou da aquisição de certo 
grau académico ou de certo título 
profissional antes do período 

experimental com que se inicia a 
nomeação ou o contrato, para o 
exercício de funções integrado em 
carreira, em ambos os casos por 

parte de quem seja sujeito de uma 
relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado constituída 

previamente.  
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SECÇÃO III  
Nomeação  

 

Artigo 10.º  
Âmbito da nomeação  

 

São nomeados os trabalhadores a quem 

compete, em função da sua integração nas 
carreiras adequadas para o efeito, o 
cumprimento ou a execução de atribuições, 

competências e actividades relativas a:  
 

a) Missões genéricas e específicas das 

Forças Armadas em quadros 
permanentes;  

b) Representação externa do Estado;  
c) Informações de segurança;  

d) Investigação criminal;  
e) Segurança pública, quer em meio livre 

quer em meio institucional;  

f) Inspecção.  
 

Artigo 11.º  

Modalidades da nomeação  
 

1 - A nomeação reveste as modalidades de 
nomeação definitiva e de nomeação transitória.  

2 - A nomeação definitiva é efectuada por 
tempo indeterminado, sem prejuízo do período 
experimental previsto e regulado no artigo 

seguinte.  
3 - A nomeação transitória é efectuada por 

tempo determinado ou determinável.  

 
Artigo 12.º  

Período experimental da nomeação 

definitiva  

 
1 - A nomeação definitiva de um trabalhador 

para qualquer carreira e categoria inicia-se com 

o decurso de um período experimental destinado 
a comprovar se o trabalhador possui as 
competências exigidas pelo posto de trabalho 

que vai ocupar.  
2 - Na falta de lei especial em contrário, o 

período experimental tem a duração de um ano.  
3 - Durante o período experimental, o 

trabalhador é acompanhado por um júri 
especialmente constituído para o efeito, ao qual 
compete a sua avaliação final.  

4 - A avaliação final toma em consideração os 
elementos que o júri tenha recolhido, o relatório 
que o trabalhador deve apresentar e os 

resultados das acções de formação 
frequentadas.  

5 - A avaliação final traduz-se numa escala 
de 0 a 20 valores, considerando-se concluído 

com sucesso o período experimental quando o 
trabalhador tenha obtido uma avaliação não 
inferior a 14 ou a 12 valores, consoante se trate 

ou não, respectivamente, de carreira ou 
categoria de grau 3 de complexidade funcional.  

 

6 - Concluído com sucesso o período 
experimental, o seu termo é formalmente 
assinalado por acto escrito da entidade 

competente para a nomeação.  
7 - O tempo de serviço decorrido no período 

experimental que se tenha concluído com 

sucesso é contado, para todos os efeitos legais, 

na carreira e categoria em causa.  
8 - Concluído sem sucesso o período 

experimental, a nomeação é feita cessar e o 

trabalhador regressa à situação jurídico-
funcional de que era titular antes dela, quando 
constituída e consolidada por tempo 

indeterminado, ou cessa a relação jurídica de 
emprego público, no caso contrário, em qualquer 
caso sem direito a indemnização.  

9 - Por acto especialmente fundamentado da 

entidade competente, ouvido o júri, o período 
experimental e a nomeação podem ser feitos 
cessar antecipadamente quando o trabalhador 

manifestamente revele não possuir as 
competências exigidas pelo posto de trabalho 
que ocupa.  

10 - O tempo de serviço decorrido no período 
experimental que se tenha concluído sem 
sucesso é contado, sendo o caso, na carreira e 
categoria às quais o trabalhador regressa.  

11 - As regras previstas na lei geral sobre 
procedimento concursal para efeitos de 
recrutamento de trabalhadores são aplicáveis, 

com as necessárias adaptações, à constituição, 
composição, funcionamento e competência do 
júri, bem como à homologação e impugnação 

administrativa dos resultados da avaliação final.  
 

Artigo 13.º  
Regime da nomeação transitória  

 
1 - Aos pressupostos do recurso à nomeação 

transitória, ao período experimental e à sua 

duração e renovação são aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, as disposições 
adequadas do Regime do Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas (RCTFP) relativas ao 
contrato a termo resolutivo.  

2 - A área de recrutamento da nomeação 
transitória é constituída pelos trabalhadores que 

não tenham ou não pretendam conservar a 
qualidade de sujeitos de relações jurídicas de 
emprego público constituídas por tempo 

indeterminado, bem como pelos que se 
encontrem em situação de mobilidade especial.  

 

Artigo 14.º  
Forma da nomeação  

 
1 - A nomeação reveste a forma de despacho 

e pode consistir em mera declaração de 
concordância com proposta ou informação 
anterior que, nesse caso, faz parte integrante do 

acto.  
 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

56 

2 - Do despacho de nomeação consta a 
referência aos dispositivos legais habilitantes e à 
existência de adequado cabimento orçamental.  

 
Artigo 15.º  

Aceitação da nomeação  

 

1 - A aceitação é o acto público e pessoal 
pelo qual o nomeado declara aceitar a 
nomeação.  

2 - A aceitação é titulada pelo respectivo 
termo, de modelo aprovado por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da 

Administração Pública.  
3 - No acto de aceitação o trabalhador presta 

o seguinte compromisso de honra:  
«Afirmo solenemente que cumprirei as 

funções que me são confiadas, com respeito 
pelos deveres que decorrem da Constituição e 
da lei.»  

 
Artigo 16.º  

Competência  

 
1 - A entidade competente para a nomeação 

é-o também para a assinatura do termo de 
aceitação.  

2 - A competência prevista no número 
anterior pode, a solicitação do órgão ou serviço, 
ainda que por iniciativa do trabalhador, ser 

exercida pelo governador civil ou, no 
estrangeiro, pela autoridade diplomática ou 
consular.  

 
Artigo 17.º  

Prazo para aceitação  
 

1 - Sem prejuízo do disposto em leis 
especiais, o prazo para aceitação é de 20 dias 
contado, continuamente, da data da publicitação 

do acto de nomeação.  
2 - Em casos devidamente justificados, 

designadamente de doença e férias, o prazo 

previsto no número anterior pode ser 
prorrogado, por períodos determinados, pela 
entidade competente para a assinatura do 
respectivo termo.  

3 - Em caso de ausência por maternidade, 
paternidade ou adopção, de faltas por acidente 
em serviço ou doença profissional e de prestação 

de serviço militar, o prazo previsto no n.º 1 é 
automaticamente prorrogado para o termo de 
tais situações.  

 
Artigo 18.º  

Efeitos da aceitação  
 

1 - A aceitação determina o início de funções 
para todos os efeitos legais, designadamente os 
de percepção de remuneração e de contagem do 

tempo de serviço.  
 

2 - Nos casos de ausência por maternidade, 
paternidade ou adopção e de faltas por acidente 
em serviço ou doença profissional, a percepção 

de remuneração decorrente de nomeação 
definitiva retroage à data da publicitação do 
respectivo acto.  

3 - Nos casos previstos no n.º 3 do artigo 

anterior, a contagem do tempo de serviço 
decorrente de nomeação definitiva retroage à 
data da publicitação do respectivo acto.  

 
Artigo 19.º  

Falta de aceitação  

 
1 - A entidade competente para a assinatura 

do termo de aceitação não pode, sob pena de 
responsabilidade civil, financeira e disciplinar, 

recusar-se a fazê-lo.  
2 - Sem prejuízo do disposto em leis 

especiais, a falta de aceitação do nomeado 

importa a revogação automática do acto de 
nomeação sem que possa ser repetido no 
procedimento em que foi praticado.  

 
SECÇÃO IV  
Contrato  

 

Artigo 20.º  
Âmbito do contrato  

 

São contratados os trabalhadores que não 
devam ser nomeados e cuja relação jurídica de 
emprego público não deva ser constituída por 

comissão de serviço.  
 

Artigo 21.º  
Modalidades do contrato  

 
1 - O contrato reveste as modalidades de 

contrato por tempo indeterminado e de contrato 

a termo resolutivo, certo ou incerto.  
2 - O tempo de serviço decorrido no período 

experimental que se tenha concluído sem 

sucesso é contado, sendo o caso, na carreira e 
categoria às quais o trabalhador regressa.  

 
Artigo 22.º  

Pressupostos e área de recrutamento do 
contrato a termo resolutivo  

 

1 - Os pressupostos do recurso ao contrato a 
termo resolutivo são os previstos no RCTFP.  

2 - A área de recrutamento do contrato a 

termo resolutivo é constituída pelos 
trabalhadores que não tenham ou não 
pretendam conservar a qualidade de sujeitos de 
relações jurídicas de emprego público 

constituídas por tempo indeterminado, bem 
como pelos que se encontrem em situação de 
mobilidade especial.  
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SECÇÃO V  
Comissão de serviço  

 

Artigo 23.º  
Duração e renovação  

 

1 - Na falta de lei especial em contrário, a 

comissão de serviço tem a duração de três anos, 
sucessivamente renovável por iguais períodos.  

2 - O tempo de serviço decorrido em 

comissão de serviço é contado, sendo o caso, na 
carreira e categoria às quais o trabalhador 
regressa.  

 
Artigo 24.º  

Posse  
 

1 - Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a 
aceitação do exercício de cargos em comissão de 
serviço reveste a forma de posse.  

2 - A posse é um acto público, pessoal e 
solene pelo qual o trabalhador manifesta a 
vontade de aceitar o exercício do cargo.  

3 - É aplicável à comissão de serviço e à 
posse, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 14.º, nos n.os 2 e 3 do artigo 
15.º, nos artigos 16.º e 17.º, no n.º 1 do artigo 

18.º e no artigo 19.º  
 

CAPÍTULO II  

Garantias de imparcialidade  
 

Artigo 25.º  

Incompatibilidades e impedimentos  
 

1 - A existência de incompatibilidades e de 
impedimentos contribui para garantir a 

imparcialidade no exercício de funções públicas.  
2 - Sem prejuízo do disposto na Constituição, 

nos artigos 44.º a 51.º do Código do 

Procedimento Administrativo e em leis especiais, 
as incompatibilidades e os impedimentos a que 
se encontram sujeitos os trabalhadores, 

independentemente da modalidade de 
constituição da relação jurídica de emprego 
público ao abrigo da qual exercem funções, são 
os previstos no presente capítulo.  

 
Artigo 26.º  

Incompatibilidade com outras funções  

 
As funções públicas são, em regra, exercidas em 
regime de exclusividade.  

 
Artigo 27.º  

Acumulação com outras funções públicas  
 

1 - O exercício de funções pode ser 
acumulado com o de outras funções públicas 
quando estas não sejam remuneradas e haja na 

acumulação manifesto interesse público.  
 

2 - Sendo remuneradas e havendo manifesto 
interesse público na acumulação, o exercício de 
funções apenas pode ser acumulado com o de 

outras funções públicas nos seguintes casos:  
 

a) Inerências;  

b) Actividades de representação de 

órgãos ou serviços ou de ministérios;  
c) Participação em comissões ou grupos 

de trabalho;  

d) Participação em conselhos consultivos 
e em comissões de fiscalização ou 
outros órgãos colegiais, neste caso 

para fiscalização ou controlo de 
dinheiros públicos;  

e) Actividades de carácter ocasional e 
temporário que possam ser 

consideradas complemento da 
função;  

f) Actividades docentes ou de 

investigação de duração não superior 
à fixada em despacho dos membros 
do Governo responsáveis pelas 

finanças, Administração Pública e 
educação ou ensino superior e que, 
sem prejuízo do cumprimento da 
duração semanal do trabalho, não se 

sobreponha em mais de um terço ao 
horário inerente à função principal;  

g) Realização de conferências, palestras, 

acções de formação de curta duração 
e outras actividades de idêntica 
natureza.  

 
Artigo 28.º  

Acumulação com funções privadas  

 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes, o exercício de funções pode ser 
acumulado com o de funções ou actividades 

privadas.  
2 - A título remunerado ou não, em regime 

de trabalho autónomo ou subordinado, não 

podem ser acumuladas, pelo trabalhador ou por 
interposta pessoa, funções ou actividades 
privadas concorrentes ou similares com as 
funções públicas desempenhadas e que com 

estas sejam conflituantes.  
3 - Estão, designadamente, abrangidas pelo 

disposto no número anterior as funções ou 

actividades que, tendo conteúdo idêntico ao das 
funções públicas desempenhadas, sejam 
desenvolvidas de forma permanente ou habitual 

e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.  
4 - A título remunerado ou não, em regime 

de trabalho autónomo ou subordinado, não 
podem ainda ser acumuladas, pelo trabalhador 

ou por interposta pessoa, funções ou actividades 
privadas que:  

 

a) Sejam legalmente consideradas 
incompatíveis com as funções 
públicas;  
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b) Sejam desenvolvidas em horário 
sobreposto, ainda que parcialmente, 
ao das funções públicas;  

c) Comprometam a isenção e a 
imparcialidade exigidas pelo 
desempenho das funções públicas;  

d) Provoquem algum prejuízo para o 

interesse público ou para os direitos e 
interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos.  

 
Artigo 29.º  

Autorização para acumulação de funções  

 
1 - A acumulação de funções nos termos 

previstos nos artigos 27.º e 28.º depende de 
autorização da entidade competente.  

2 - Do requerimento a apresentar para o 
efeito deve constar a indicação:  

 

a) Do local do exercício da função ou 
actividade a acumular;  

b) Do horário em que ela se deve 

exercer;  
c) Da remuneração a auferir, quando 

seja o caso;  
d) Da natureza autónoma ou 

subordinada do trabalho a 
desenvolver e do respectivo 
conteúdo;  

e) Das razões por que o requerente 
entende que a acumulação, conforme 
os casos, é de manifesto interesse 

público ou não incorre no previsto nas 
alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo 
anterior;  

f) Das razões por que o requerente 

entende não existir conflito com as 
funções desempenhadas, 
designadamente por a função a 

acumular não revestir as 
características referidas nos n.os 2 e 
3 e na alínea c) do n.º 4 do artigo 

anterior;  
g) Do compromisso de cessação 

imediata da função ou actividade 
acumulada no caso de ocorrência 

superveniente de conflito.  
 

3 - Compete aos titulares de cargos 

dirigentes, sob pena de cessação da comissão de 
serviço, nos termos do respectivo estatuto, 
verificar da existência de situações de 
acumulação de funções não autorizadas, bem 

como fiscalizar, em geral, a estrita observância 
das garantias de imparcialidade no desempenho 
de funções públicas.  

 
Artigo 30.º  

Interesse no procedimento  

 
1 - Os trabalhadores não podem prestar a 

terceiros, por si ou por interposta pessoa, em 

regime de trabalho autónomo ou subordinado, 
serviços no âmbito do estudo, preparação ou 
financiamento de projectos, candidaturas ou 

requerimentos que devam ser submetidos à sua 
apreciação ou decisão ou à de órgãos ou 
unidades orgânicas colocados sob sua directa 

influência.  

2 - Os trabalhadores não podem beneficiar, 
pessoal e indevidamente, de actos ou tomar 
parte em contratos em cujo processo de 

formação intervenham órgãos ou unidades 
orgânicas colocados sob sua directa influência.  

3 - Para efeitos do disposto nos números 

anteriores, consideram-se colocados sob directa 
influência do trabalhador os órgãos ou unidades 
orgânicas que:  

 

a) Estejam sujeitos ao seu poder de 
direcção, superintendência ou tutela;  

b) Exerçam poderes por ele delegados 

ou subdelegados;  
c) Tenham sido por ele instituídos, ou 

relativamente a cujo titular tenha 

intervindo como entidade 
empregadora pública, para o fim 
específico de intervir nos 
procedimentos em causa;  

d) Sejam integrados, no todo ou em 
parte, por trabalhadores por ele 
designados por tempo determinado 

ou determinável;  
e) Cujo titular ou trabalhadores neles 

integrados tenham, há menos de um 

ano, sido beneficiados por qualquer 
vantagem remuneratória, ou obtido 
menção relativa à avaliação do seu 

desempenho, em cujo procedimento 

ele tenha intervindo;  
f) Com ele colaborem, em situação de 

paridade hierárquica, no âmbito do 

mesmo órgão ou serviço ou unidade 
orgânica.  

 

4 - É equiparado ao interesse do trabalhador, 

definido nos termos dos n.os 1 e 2, o interesse:  
 

a) Do seu cônjuge, não separado de 

pessoas e bens, dos seus 
ascendentes e descendentes em 
qualquer grau, dos colaterais até ao 

2.º grau e daquele que com ele viva 
nas condições do artigo 2020.º do 
Código Civil;  

b) Da sociedade em cujo capital 

detenha, directa ou indirectamente, 
por si mesmo ou conjuntamente com 
as pessoas referidas na alínea 

anterior, uma participação não 
inferior a 10 %.  

 

5 - A violação dos deveres referidos nos n.os 
1 e 2 produz as consequências disciplinares 
previstas no respectivo estatuto.  

6 - Para efeitos do disposto no Código do 
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Procedimento Administrativo, os trabalhadores 
devem comunicar ao respectivo superior 
hierárquico, antes de tomadas as decisões, 

praticados os actos ou celebrados os contratos 
referidos nos n.os 1 e 2, a existência das 
situações referidas no n.º 4.  

7 - É aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código 
do Procedimento Administrativo.  

 

CAPÍTULO III  
Cessação da relação jurídica de emprego 

público  

 
Artigo 31.º  

Disposições gerais  
 

1 - Quando previsto em lei especial, e nos 
termos nela estabelecidos, a não reunião 
superveniente de qualquer dos requisitos 

referidos no artigo 8.º faz cessar ou modificar a 
relação jurídica de emprego público.  

2 - Em qualquer caso, na falta de lei especial 

em contrário, a relação jurídica de emprego 
público cessa quando o trabalhador complete 70 
anos de idade.  

 

Artigo 32.º 
Cessação da nomeação 

 

1 - A nomeação definitiva cessa por:  
 

a) Conclusão sem sucesso do período 

experimental, nos termos dos n.os 8, 
9 e 10 do artigo 12.º;  

b) Exoneração a pedido do trabalhador;  

c) Mútuo acordo entre a entidade 

empregadora pública e o trabalhador, 
mediante justa compensação;  

d) Aplicação de pena disciplinar 

expulsiva;  
e) Morte do trabalhador;  
f) Desligação do serviço para efeitos de 

aposentação.  
 

2 - A exoneração referida na alínea b) do 
número anterior produz efeitos no 30.º dia a 

contar da data da apresentação do respectivo 
pedido, excepto quando a entidade empregadora 
pública e o trabalhador acordarem 

diferentemente.  
3 - A causa de cessação referida na alínea c) 

do n.º 1 é regulamentada por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas 

finanças e pela Administração Pública com 
observância das seguintes regras:  

 

a) A compensação a atribuir ao 
trabalhador toma como referência a 
sua remuneração base mensal, sendo 

o respectivo montante aferido em 
função do número de anos completos, 
e com a respectiva proporção no caso 
de fracção de ano, de exercício de 

funções públicas;  
b) Tal causa gera a incapacidade do 

trabalhador para constituir uma 

relação de vinculação, a título de 
emprego público ou outro, com os 
órgãos e serviços aos quais a 

presente lei é aplicável, durante o 

número de meses igual ao dobro do 
número resultante da divisão do 
montante da compensação atribuída 

pelo da sua remuneração base 
mensal, calculado com aproximação 
por excesso.  

 

4 - À cessação da nomeação transitória são 
aplicáveis, com as necessárias adaptações, as 
disposições adequadas do RCTFP relativas ao 

contrato a termo resolutivo, bem como a da 
alínea d) do n.º 1.  

 

Artigo 33.º  
Cessação do contrato  

 

1 - Concluído sem sucesso o período 
experimental, o contrato é feito cessar e o 
trabalhador regressa à situação jurídico-
funcional de que era titular antes dele, quando 

constituída e consolidada por tempo 
indeterminado, ou cessa a relação jurídica de 
emprego público, no caso contrário.  

2 - O contrato pode cessar pelas causas 
previstas no RCTFP.  

3 - Quando o contrato por tempo 

indeterminado deva cessar por despedimento 
colectivo ou por despedimento por extinção do 
posto de trabalho, a identificação dos 

trabalhadores relativamente aos quais tal 

cessação deva produzir efeitos opera-se por 
aplicação dos procedimentos previstos na lei em 
caso de reorganização de serviços.  

4 - Identificados os trabalhadores cujo 
contrato deva cessar aplicam-se os restantes 
procedimentos previstos no RCTFP.  

5 - Confirmando-se a necessidade de 
cessação do contrato, o trabalhador é notificado 
para, em 10 dias úteis, informar se deseja ser 
colocado em situação de mobilidade especial 

pelo prazo de um ano.  
6 - Não o desejando, e não tendo havido 

acordo de revogação nos termos do RCTFP, é 

praticado o acto de cessação do contrato.  
7 - Sendo colocado em situação de 

mobilidade especial e reiniciando funções por 

tempo indeterminado em qualquer órgão ou 
serviço a que a presente lei é aplicável, os 
procedimentos para cessação do contrato são 
arquivados sem que seja praticado o 

correspondente acto.  
8 - Não tendo lugar o reinício de funções, nos 

termos do número anterior, durante o prazo de 

colocação do trabalhador em situação de 
mobilidade especial, é praticado o acto de 
cessação do contrato.  
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9 - O disposto nos n.os 5 a 8 é aplicável, com 
as necessárias adaptações, à cessação do 
contrato por tempo indeterminado por:  

 

a) Caducidade por impossibilidade 
superveniente, absoluta e definitiva 

de a entidade empregadora pública 

receber o trabalho; ou  
b) Despedimento por inadaptação.  
 

10 - Para os efeitos previstos no RCTFP, a 
inexistência de alternativas à cessação do 
contrato ou de outros postos de trabalho 
compatíveis com a categoria ou com a 

qualificação profissional do trabalhador é 
justificada através de declaração emitida pela 
entidade gestora da mobilidade.  

 
Artigo 34.º  

Cessação da comissão de serviço  

 
1 - Na falta de lei especial em contrário, a 

comissão de serviço cessa, a todo o tempo, por 
iniciativa da entidade empregadora pública ou 

do trabalhador, com aviso prévio de 30 dias.  
2 - Cessada a comissão de serviço, o 

trabalhador regressa à situação jurídico-

funcional de que era titular antes dela, quando 
constituída e consolidada por tempo 
indeterminado, ou cessa a relação jurídica de 

emprego público, no caso contrário, em qualquer 
caso com direito a indemnização quando 
prevista em lei especial.  

 

CAPÍTULO IV  
Contratos de prestação de serviços  

 

Artigo 35.º  
Âmbito dos contratos de prestação de 

serviços  

 
1 - Os órgãos e serviços a que a presente lei 

é aplicável podem celebrar contratos de 
prestação de serviços, nas modalidades de 

contratos de tarefa e de avença, nos termos 
previstos no presente capítulo.  

2 - A celebração de contratos de tarefa e de 

avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente:  

 

a) Se trate da execução de trabalho não 
subordinado, para a qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade da relação jurídica de 

emprego público;  
b) O trabalho seja realizado, em regra, 

por uma pessoa colectiva;  

c) Seja observado o regime legal da 
aquisição de serviços;  

d) O contratado comprove ter 

regularizadas as suas obrigações 
fiscais e com a segurança social.  

 

3 - Considera-se trabalho não subordinado o 

que, sendo prestado com autonomia, não se 
encontra sujeito à disciplina e à direcção do 
órgão ou serviço contratante nem impõe o 

cumprimento de horário de trabalho.  
4 - Excepcionalmente, quando se comprove 

ser impossível ou inconveniente, no caso, 

observar o disposto na alínea b) do n.º 2, o 

membro do Governo responsável pela área das 
finanças pode autorizar a celebração de 
contratos de tarefa e de avença com pessoas 

singulares.  
5 - O contrato de tarefa tem como objecto a 

execução de trabalhos específicos, de natureza 

excepcional, não podendo exceder o termo do 
prazo contratual inicialmente estabelecido.  

6 - O contrato de avença tem como objecto 
prestações sucessivas no exercício de profissão 

liberal, com retribuição certa mensal, podendo 
ser feito cessar a todo o tempo, por qualquer 
das partes, mesmo quando celebrado com 

cláusula de prorrogação tácita, com aviso prévio 
de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.  

 

Artigo 36.º  
Incumprimento do âmbito da celebração  

 
1 - Sem prejuízo da produção plena dos seus 

efeitos durante o tempo em que tenham estado 
em execução, os contratos de prestação de 
serviços celebrados com violação dos requisitos 

previstos nos n.os 2 e 4 do artigo anterior são 
nulos.  

2 - A violação referida no número anterior faz 

incorrer o seu responsável em responsabilidade 
civil, financeira e disciplinar.  

3 - Para efeitos da efectivação da 
responsabilidade financeira dos dirigentes 

autores da violação referida no n.º 1 pelo 
Tribunal de Contas, consideram-se os 
pagamentos despendidos em sua consequência 

como sendo pagamentos indevidos.  
 

CAPÍTULO V  

Publicitação das modalidades de vinculação  
 

Artigo 37.º  
Publicação  

 
1 - São publicados na 2.ª série do Diário da 

República, por extracto:  
 

a) Os actos de nomeação definitiva, bem 
como os que determinam, 

relativamente aos trabalhadores 
nomeados, mudanças definitivas de 
órgão ou serviço e, ou, de categoria;  

b) Os contratos por tempo 

indeterminado, bem como os actos 
que determinam, relativamente aos 
trabalhadores contratados, mudanças 

definitivas de órgão ou serviço e, ou, 
de categoria;  

c) As comissões de serviço;  
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d) Os actos de cessação das 
modalidades da relação jurídica de 
emprego público referidas nas alíneas 

anteriores.  
 

2 - Dos extractos dos actos e contratos 

consta a indicação da carreira, categoria e 

posição remuneratória do nomeado ou 
contratado.  

 

Artigo 38.º 
Outras formas de publicitação 

 

1 - São afixados no órgão ou serviço e 
inseridos em página electrónica, por extracto:  

 

a) Os actos de nomeação transitória e as 

respectivas renovações;  
b) Os contratos a termo resolutivo, certo 

ou incerto, e as respectivas 

renovações;  
c) Os contratos de prestação de serviços 

e as respectivas renovações;  
d) As cessações das modalidades de 

vinculação referidas nas alíneas 
anteriores.  

 

2 - Dos extractos dos actos e contratos 
consta a indicação da carreira, categoria e 
posição remuneratória do nomeado ou 

contratado, ou, sendo o caso, da função a 
desempenhar e respectiva retribuição, bem 
como do respectivo prazo.  

3 - Dos extractos dos contratos de prestação 

de serviços consta ainda a referência à 
concessão do visto ou à emissão da declaração 
de conformidade ou, sendo o caso, à sua 

dispensabilidade.  
 

TÍTULO IV  

Regime de carreiras  
 

CAPÍTULO I  
Âmbito de aplicação do regime de carreiras  

 
Artigo 39.º  

Âmbito de aplicação  

 
1 - Sem prejuízo do disposto no número 

seguinte e no artigo 58.º, o presente título é 

aplicável às relações jurídicas de emprego 
público constituídas por tempo indeterminado.  

2 - Às nomeações transitórias e aos contratos 
a termo resolutivo, certo ou incerto, são 

aplicáveis, com as necessárias adaptações, os 
artigos 50.º e 51.º, os n.os 2, 3 e 4 do artigo 
53.º, os artigos 54.º e 55.º e o n.º 1 do artigo 

57.º  
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Carreiras  

 

SECÇÃO I  
Organização das carreiras  

 

Artigo 40.º  

Integração em carreiras  
 

Os trabalhadores nomeados definitivamente e 

contratados por tempo indeterminado exercem 
as suas funções integrados em carreiras.  

 

Artigo 41.º  
Carreiras gerais e especiais  

 
1 - São gerais as carreiras cujos conteúdos 

funcionais caracterizam postos de trabalho de 
que a generalidade dos órgãos ou serviços 
carece para o desenvolvimento das respectivas 

actividades.  
2 - São especiais as carreiras cujos 

conteúdos funcionais caracterizam postos de 

trabalho de que apenas um ou alguns órgãos ou 
serviços carecem para o desenvolvimento das 
respectivas actividades.  

3 - Apenas podem ser criadas carreiras 

especiais quando, cumulativamente:  
 

a) Os respectivos conteúdos funcionais 

não possam ser absorvidos pelos 
conteúdos funcionais das carreiras 
gerais;  

b) Os respectivos trabalhadores se 
devam encontrar sujeitos a deveres 
funcionais mais exigentes que os 

previstos para os das carreiras 

gerais;  
c) Para integração em tais carreiras, e 

em qualquer das categorias em que 

se desdobrem, seja exigida, em 
regra, a aprovação em curso de 
formação específico de duração não 

inferior a seis meses ou a aquisição 
de certo grau académico ou de certo 
título profissional.  

 

4 - A aprovação e a aquisição referidas na 
alínea c) do número anterior podem ter lugar 
durante o período experimental com que se 

inicia a nomeação ou o contrato.  
 

Artigo 42.º  
Carreiras unicategoriais e pluricategoriais  

 
1 - Independentemente da sua qualificação 

como gerais ou especiais, as carreiras são 

unicategoriais ou pluricategoriais.  
2 - São unicategoriais as carreiras a que 

corresponde uma única categoria.  

3 - São pluricategoriais as carreiras que se 
desdobram em mais do que uma categoria.  
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4 - Apenas podem ser criadas carreiras 
pluricategoriais quando a cada uma das 
categorias da carreira corresponde um conteúdo 

funcional distinto do das restantes.  
5 - O conteúdo funcional das categorias 

superiores integra o das que lhe sejam 

inferiores.  

 
Artigo 43.º  

Conteúdo funcional  

 
1 - A cada carreira, ou a cada categoria em 

que se desdobre, corresponde um conteúdo 

funcional legalmente descrito.  
2 - O conteúdo funcional de cada carreira ou 

categoria deve ser descrito de forma 
abrangente, dispensando pormenorizações 

relativas às tarefas nele abrangidas.  
3 - A descrição do conteúdo funcional não 

pode, em caso algum, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 3 do artigo 271.º da 
Constituição, constituir fundamento para o não 
cumprimento do dever de obediência e não 

prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, 
não expressamente mencionadas, que lhe sejam 
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o 
trabalhador detenha a qualificação profissional 

adequada e que não impliquem desvalorização 
profissional.  

 

Artigo 44.º  
Graus de complexidade funcional  

 

1 - Em função da titularidade do nível 
habilitacional em regra exigida para integração 

em cada carreira, estas classificam-se em três 
graus de complexidade funcional, nos seguintes 

termos:  
 

a) De grau 1, quando se exija a 

titularidade da escolaridade 
obrigatória, ainda que acrescida de 
formação profissional adequada;  

b) De grau 2, quando se exija a 
titularidade do 12.º ano de 
escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado;  

c) De grau 3, quando se exija a 
titularidade de licenciatura ou de grau 
académico superior a esta.  

 

2 - O diploma que crie a carreira faz 
referência ao respectivo grau de complexidade 
funcional.  

3 - As carreiras pluricategoriais podem 
apresentar mais do que um grau de 
complexidade funcional, cada um deles 

referenciado a categorias, quando a integração 
nestas dependa, em regra, da titularidade de 
níveis habilitacionais diferentes.  

 
 
 

Artigo 45.º  
Posições remuneratórias  

 

1 - A cada categoria das carreiras 
corresponde um número variável de posições 
remuneratórias.  

2 - À categoria da carreira unicategorial 

corresponde um número mínimo de oito 
posições remuneratórias.  

3 - Nas carreiras pluricategoriais, o número 

de posições remuneratórias de cada categoria 
obedece às seguintes regras:  

 

a) À categoria inferior corresponde um 
número mínimo de oito posições 
remuneratórias;  

b) A cada uma das categorias 

sucessivamente superiores 
corresponde um número 
proporcionalmente decrescente de 

posições remuneratórias por forma 
que:  

 

i) Estando a carreira desdobrada 

em duas categorias, seja de 
quatro o número mínimo das 
posições remuneratórias da 

categoria superior;  
ii) Estando a carreira desdobrada 

em três categorias, seja de 

cinco e de duas o número 
mínimo das posições 
remuneratórias das categorias 
sucessivamente superiores;  

iii) Estando a carreira desdobrada 
em quatro categorias, seja de 

seis, quatro e duas o número 

mínimo das posições 
remuneratórias das categorias 
sucessivamente superiores.  

 
Artigo 46.º  

Alteração do posicionamento 
remuneratório: Opção gestionária  

 
1 - Tendo em consideração as verbas 

orçamentais destinadas a suportar o tipo de 

encargos previstos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 7.º, o dirigente máximo do órgão ou 
serviço decide, nos termos dos n.os 3 e 4 do 

mesmo artigo, se, e em que medida, este se 
propõe suportar encargos decorrentes de 
alterações do posicionamento remuneratório na 
categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço.  

2 - A decisão referida no número anterior 
fixa, fundamentadamente, o montante máximo, 
com as desagregações necessárias, dos 

encargos que o órgão ou serviço se propõe 
suportar, bem como o universo das carreiras e 
categorias onde as alterações do posicionamento 

remuneratório na categoria podem ter lugar.  
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3 - O universo referido no número anterior 
pode ainda ser desagregado, quando assim o 
entenda o dirigente máximo, em função:  

 

a) Da atribuição, competência ou 
actividade que os trabalhadores 

integrados em determinada carreira 

ou titulares de determinada categoria 
devam cumprir ou executar;  

b) Da área de formação académica ou 

profissional dos trabalhadores 
integrados em determinada carreira 
ou titulares de determinada 

categoria, quando tal área de 
formação tenha sido utilizada na 
caracterização dos postos de trabalho 
contidos nos mapas de pessoal.  

 

4 - Para os efeitos do disposto nos números 
anteriores, as alterações podem não ter lugar 

em todas as carreiras, ou em todas as 
categorias de uma mesma carreira ou ainda 
relativamente a todos os trabalhadores 
integrados em determinada carreira ou titulares 

de determinada categoria.  
5 - A decisão é tornada pública por afixação 

no órgão ou serviço e inserção em página 

electrónica.  
 

Artigo 47.º  

Alteração do posicionamento 
remuneratório: Regra  

 
1 - Preenchem os universos definidos nos 

termos do artigo anterior os trabalhadores do 
órgão ou serviço, onde quer que se encontrem 

em exercício de funções, que, na falta de lei 

especial em contrário, tenham obtido, nas 
últimas avaliações do seu desempenho referido 
às funções exercidas durante o posicionamento 

remuneratório em que se encontram:  
 

a) Duas menções máximas, 
consecutivas;  

b) Três menções imediatamente 
inferiores às máximas, consecutivas; 
ou  

c) Cinco menções imediatamente 
inferiores às referidas na alínea 
anterior, desde que consubstanciem 

desempenho positivo, consecutivas.  
 

2 - Determinados os trabalhadores que 
preenchem cada um dos universos definidos, 

são ordenados, dentro de cada universo, por 
ordem decrescente da classificação quantitativa 
obtida na última avaliação do seu desempenho.  

3 - Em face da ordenação referida no número 
anterior o montante máximo dos encargos 
fixado por cada universo, nos termos dos n.os 2 

e 3 do artigo anterior, é distribuído, pela ordem 
mencionada, por forma que cada trabalhador 
altere o seu posicionamento na categoria para a 

posição remuneratória imediatamente seguinte 
àquela em que se encontra.  

4 - Não há lugar a alteração do 

posicionamento remuneratório quando, não 
obstante reunidos os requisitos previstos no n.º 
1, o montante máximo dos encargos fixado para 

o universo em causa se tenha previsivelmente 

esgotado, no quadro da execução orçamental 
em curso, com a alteração relativa a trabalhador 
ordenado superiormente.  

5 - Para efeitos do disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 são também consideradas as 
menções obtidas que sejam superiores às nelas 

referidas.  
6 - Há lugar a alteração obrigatória para a 

posição remuneratória imediatamente seguinte 
àquela em que o trabalhador se encontra, 

quando a haja, independentemente dos 
universos definidos nos termos do artigo 
anterior, quando aquele, na falta de lei especial 

em contrário, tenha acumulado 10 pontos nas 
avaliações do seu desempenho referido às 
funções exercidas durante o posicionamento 

remuneratório em que se encontra, contados 
nos seguintes termos:  

 

a) Três pontos por cada menção 

máxima;  
b) Dois pontos por cada menção 

imediatamente inferior à máxima;  

c) Um ponto por cada menção 
imediatamente inferior à referida na 
alínea anterior, desde que 

consubstancie desempenho positivo;  
d) Um ponto negativo por cada menção 

correspondente ao mais baixo nível 

de avaliação.  
 

7 - Na falta de lei especial em contrário, a 
alteração do posicionamento remuneratório 

reporta-se a 1 de Janeiro do ano em que tem 
lugar.  

 
Artigo 48.º  

Alteração do posicionamento 
remuneratório: Excepção  

 

1 - Ainda que não se encontrem reunidos os 
requisitos previstos no n.º 1 do artigo anterior, o 
dirigente máximo do órgão ou serviço, ouvido o 

Conselho Coordenador da Avaliação, ou o órgão 
com competência equiparada, e nos limites 
fixados pela decisão referida nos n.os 2 e 3 do 
artigo 46.º, pode alterar, para a posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela 
em que se encontra, o posicionamento 
remuneratório de trabalhador em cuja última 

avaliação do desempenho tenha obtido a 
menção máxima ou a imediatamente inferior.  

2 - Da mesma forma, nos limites fixados pela 

decisão referida nos n.os 2 e 3 do artigo 46.º, o 
dirigente máximo do órgão ou serviço, ouvido o 
Conselho Coordenador da Avaliação, ou o órgão 
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com competência equiparada, pode determinar 
que a alteração do posicionamento na categoria 
de trabalhador referido no n.º 3 do artigo 

anterior se opere para qualquer outra posição 
remuneratória seguinte àquela em que se 
encontra.  

3 - O disposto no número anterior tem como 

limite a posição remuneratória máxima para a 
qual tenham alterado o seu posicionamento os 
trabalhadores que, no âmbito do mesmo 

universo, se encontrem ordenados 
superiormente.  

4 - As alterações do posicionamento 

remuneratório previstas no presente artigo são 
particularmente fundamentadas e tornadas 
públicas, com o teor integral da respectiva 
fundamentação e do parecer do Conselho 

Coordenador da Avaliação, ou o órgão com 
competência equiparada, por publicação em 
espaço próprio da 2.ª série do Diário da 

República, por afixação no órgão ou serviço e 
por inserção em página electrónica.  

5 - É aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 

anterior.  
 

SECÇÃO II  
Carreiras gerais  

 
Artigo 49.º  

Enumeração e caracterização  

 
1 - São gerais as carreiras de:  
 

a) Técnico superior;  
b) Assistente técnico;  
c) Assistente operacional.  
 

2 - A caracterização das carreiras gerais em 
função do número e designação das categorias 
em que se desdobram, dos conteúdos 

funcionais, dos graus de complexidade funcional 
e do número de posições remuneratórias de 
cada categoria consta do anexo à presente lei, 
de que é parte integrante.  

3 - A previsão, nos mapas de pessoal, de 
postos de trabalho que devam ser ocupados por 
coordenadores técnicos da carreira de assistente 

técnico depende da existência de unidades 
orgânicas flexíveis com o nível de secção ou da 
necessidade de coordenar, pelo menos, 10 

assistentes técnicos do respectivo sector de 
actividade.  

4 - A previsão, nos mapas de pessoal, de 
postos de trabalho que devam ser ocupados por 

encarregados gerais operacionais da carreira de 
assistente operacional depende da necessidade 
de coordenar, pelo menos, três encarregados 

operacionais do respectivo sector de actividade.  
5 - A previsão, nos mapas de pessoal, de 

postos de trabalho que devam ser ocupados por 

encarregados operacionais da carreira de 
assistente operacional depende da necessidade 

de coordenar, pelo menos, 10 assistentes 
operacionais do respectivo sector de actividade.  

 

CAPÍTULO III  
Recrutamento  

 

Artigo 50.º  

Procedimento concursal  
 

1 - Decidido pelo dirigente máximo da 

entidade empregadora pública, nos termos do 
n.º 2 do artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 e dos 
n.os 3 e 4 do artigo 7.º, promover o 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de todos ou de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas 
de pessoal aprovados, é publicitado o respectivo 

procedimento concursal, designadamente 
através de publicação na 2.ª série do Diário da 
República.  

2 - O procedimento concursal referido no 
número anterior observa as injunções 
decorrentes do disposto nos n.os 3 a 7 do artigo 

6.º  
3 - Da publicitação do procedimento 

concursal consta, com clareza, a referência ao 
número de postos de trabalho a ocupar e a sua 

caracterização em função da atribuição, 
competência ou actividade a cumprir ou a 
executar, carreira, categoria, e, quando 

imprescindível, área de formação académica ou 
profissional que lhes correspondam.  

4 - Para os efeitos do disposto no número 

anterior, a publicitação do procedimento faz 
referência:  

 

a) À área de formação académica 

quando, nos casos da alínea c) do n.º 
1 do artigo 44.º, exista mais do que 
uma no mesmo nível habilitacional;  

b) À área de formação profissional 
quando, nos casos das alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 44.º, a integração 

na carreira não dependa, ou não 
dependa exclusivamente, de 
habilitações literárias.  

 

Artigo 51.º  
Exigência de nível habilitacional  

 

1 - Em regra, pode apenas ser candidato ao 
procedimento quem seja titular do nível 
habilitacional e, quando seja o caso, da área de 

formação, correspondentes ao grau de 
complexidade funcional da carreira e categoria 
caracterizadoras dos postos de trabalho para 
cuja ocupação o procedimento é publicitado.  

2 - A publicitação do procedimento pode, 
porém, prever a possibilidade de candidatura de 
quem, não sendo titular da habilitação exigida, 

considere dispor da formação e, ou, experiência 
profissionais necessárias e suficientes para a 
substituição daquela habilitação.  
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3 - A substituição da habilitação nos termos 
referidos no número anterior não é admissível 
quando, para o exercício de determinada 

profissão ou função, implicadas na 
caracterização dos postos de trabalho em causa, 
lei especial exija título ou o preenchimento de 

certas condições.  

4 - O júri, preliminarmente, analisa a 
formação e, ou, a experiência profissionais e 
delibera sobre a admissão do candidato ao 

procedimento concursal.  
5 - Em caso de admissão, a deliberação, 

acompanhada do teor integral da sua 

fundamentação, é notificada aos restantes 
candidatos.  

 
Artigo 52.º  

Outros requisitos de recrutamento  
 

1 - Quando se trate de carreiras 

unicategoriais ou da categoria inferior de 
carreiras pluricategoriais, podem candidatar-se 
ao procedimento:  

 

a) Trabalhadores integrados na mesma 
carreira, a cumprir ou a executar 
diferente atribuição, competência ou 

actividade, do órgão ou serviço em 
causa;  

b) Trabalhadores integrados na mesma 

carreira, a cumprir ou a executar 
qualquer atribuição, competência ou 
actividade, de outro órgão ou serviço 

ou que se encontrem em situação de 
mobilidade especial;  

c) Trabalhadores integrados em outras 

carreiras;  

d) Sendo o caso, trabalhadores que 
exerçam os respectivos cargos em 
comissão de serviço ou que sejam 

sujeitos de outras relações jurídicas 
de emprego público por tempo 
determinado ou determinável e 

indivíduos sem relação jurídica de 
emprego público previamente 
estabelecida.  

 

2 - Na falta de lei especial em contrário, 
quando se trate de categorias superiores de 
carreiras pluricategoriais, podem candidatar-se 

ao procedimento, para além dos referidos no 
número anterior, trabalhadores integrados na 
mesma carreira, em diferente categoria, do 
órgão ou serviço em causa, que se encontrem a 

cumprir ou a executar idêntica atribuição, 
competência ou actividade.  

 

Artigo 53.º  
Métodos de selecção  

 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes, os métodos de selecção a utilizar 

obrigatoriamente no recrutamento são os 
seguintes:  

 

a) Provas de conhecimentos, destinadas 
a avaliar se, e em que medida, os 
candidatos dispõem das competências 

técnicas necessárias ao exercício da 

função; e  
b) Avaliação psicológica destinada a 

avaliar se, e em que medida, os 

candidatos dispõem das restantes 
competências exigíveis ao exercício 
da função.  

 

2 - Excepto quando afastados, por escrito, 
pelos candidatos que, cumulativamente, sejam 
titulares da categoria e se encontrem ou, 

tratando-se de candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial, se tenham por 
último encontrado, a cumprir ou a executar a 

atribuição, competência ou actividade 
caracterizadoras dos postos de trabalho para 
cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os 
métodos de selecção a utilizar no seu 

recrutamento são os seguintes:  
 

a) Avaliação curricular incidente 

especialmente sobre as funções que 
têm desempenhado na categoria e no 
cumprimento ou execução da 

atribuição, competência ou actividade 
em causa e o nível de desempenho 
nelas alcançado;  

b) Entrevista de avaliação das 

competências exigíveis ao exercício 
da função.  

 

3 - Podem ainda ser adoptados, 
facultativamente, outros métodos de selecção 
legalmente previstos.  

4 - Em casos excepcionais, devidamente 
fundamentados, designadamente quando o 
número de candidatos seja de tal modo elevado 
que a utilização dos métodos de selecção 

referidos nos números anteriores se torne 
impraticável, a entidade empregadora pública 
pode limitar-se a utilizar, em qualquer 

recrutamento, os referidos nas alíneas a) dos 
n.os 1 ou 2.  

 

Artigo 54.º  
Tramitação do procedimento concursal  

 
1 - O procedimento concursal é simplificado e 

urgente, obedecendo aos seguintes princípios:  
 

a) O júri do procedimento é composto 

por trabalhadores da entidade 
empregadora pública, de outro órgão 
ou serviço e, quando a área de 

formação exigida revele a sua 
conveniência, de entidades privadas;  

b) Inexistência de actos ou de listas 
preparatórias da ordenação final dos 

candidatos;  
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c) A ordenação final dos candidatos é 
unitária, ainda que lhes tenham sido 
aplicados métodos de selecção 

diferentes;  
d) O recrutamento efectua-se pela 

ordem decrescente da ordenação final 

dos candidatos colocados em situação 

de mobilidade especial e, esgotados 
estes, dos restantes candidatos.  

 

2 - A tramitação do procedimento concursal, 
incluindo a do destinado a constituir reservas de 
recrutamento em cada órgão ou serviço ou em 

entidade centralizada, é regulamentada por 
portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública ou, tratando-
se de carreira especial relativamente à qual 

aquela tramitação se revele desadequada, por 
portaria deste membro do Governo e daquele 
cujo âmbito de competência abranja órgão ou 

serviço em cujo mapa de pessoal se contenha a 
previsão da carreira.  

 

Artigo 55.º  
Determinação do posicionamento 

remuneratório  
 

1 - Quando esteja em causa posto de 
trabalho relativamente ao qual a modalidade da 
relação jurídica de emprego público seja o 

contrato, o posicionamento do trabalhador 
recrutado numa das posições remuneratórias da 
categoria é objecto de negociação com a 

entidade empregadora pública e tem lugar:  
 

a) Imediatamente após o termo do 

procedimento concursal; ou  

b) Aquando da aprovação em curso de 
formação específico ou da aquisição 
de certo grau académico ou de certo 

título profissional, nos termos da 
alínea c) do n.º 3 do artigo 41.º, que 
decorram antes da celebração do 
contrato.  

 

2 - Para os efeitos do disposto na alínea d) do 
n.º 1 do artigo anterior, a negociação com os 

candidatos colocados em situação de mobilidade 
especial antecede a que tenha lugar com os 
restantes candidatos.  

3 - Sem prejuízo de contactos informais que 
possam e devam ter lugar, a negociação entre a 
entidade empregadora pública e cada um dos 
candidatos, pela ordem em que figurem na 

ordenação final, efectua-se por escrito.  
4 - Em casos excepcionais, devidamente 

fundamentados, designadamente quando o 

número de candidatos seja de tal modo elevado 
que a negociação se torne impraticável, a 
entidade empregadora pública pode tomar a 

iniciativa de a consubstanciar numa proposta de 
adesão a um determinado posicionamento 
remuneratório enviada a todos os candidatos.  

5 - O eventual acordo obtido ou a proposta 
de adesão são objecto de fundamentação escrita 
pela entidade empregadora pública.  

6 - Em cada um dos universos de candidatos 
referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo anterior, 
bem como relativamente à ordenação de todos 

os candidatos, a falta de acordo com 

determinado candidato determina a negociação 
com o que se lhe siga na ordenação, ao qual, em 
caso algum, pode ser proposto posicionamento 

remuneratório superior ao máximo que tenha 
sido proposto a, e não aceite por, qualquer dos 
candidatos que o antecedam naquela ordenação.  

7 - Após o seu encerramento, a 
documentação relativa aos processos negociais 
em causa é pública e de livre acesso.  

8 - Quando esteja em causa posto de 

trabalho relativamente ao qual a modalidade da 
relação jurídica de emprego público seja a 
nomeação, lei especial pode tornar-lhe aplicável 

o disposto nos números anteriores.  
9 - Não usando da faculdade prevista no 

número anterior, o posicionamento do 

trabalhador recrutado tem lugar na ou numa das 
posições remuneratórias da categoria que 
tenham sido publicitadas conjuntamente com os 
elementos referidos no n.º 3 do artigo 50.º  

 
Artigo 56.º  

Curso de Estudos Avançados em Gestão 

Pública  
 

1 - Observados os condicionalismos referidos 

no n.º 1 do artigo 50.º relativamente a 
actividades de natureza permanente, o dirigente 

máximo da entidade empregadora pública pode 
optar, em alternativa à publicitação de 

procedimento concursal nele previsto, pelo 
recurso a diplomados pelo Curso de Estudos 
Avançados em Gestão Pública (CEAGP).  

2 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, a entidade empregadora pública 
remete ao Instituto Nacional de Administração 

(INA) lista do número de postos de trabalho a 
ocupar, bem como a respectiva caracterização 
nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 50.º  

3 - A caracterização dos postos de trabalho 

cujo número consta da lista toma em 
consideração que os diplomados com o CEAGP 
apenas podem ser integrados na carreira geral 

de técnico superior e para cumprimento ou 
execução das atribuições, competências ou 
actividades que a respectiva regulamentação 

identifique.  
4 - A remessa da lista ao INA compromete a 

entidade empregadora pública a, findo o CEAGP, 
integrar o correspondente número de 

diplomados.  
5 - O recrutamento para frequência do 

CEAGP observa as injunções decorrentes do 

disposto nos n.os 4 a 7 do artigo 6.º  
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6 - A integração na carreira geral de técnico 
superior efectua-se na primeira posição 
remuneratória ou naquela cujo nível 

remuneratório seja idêntico ou, na sua falta, 
imediatamente superior ao nível remuneratório 
correspondente ao posicionamento do candidato 

na categoria de origem, quando dela seja titular 

no âmbito de uma relação jurídica de emprego 
público constituída por tempo indeterminado.  

7 - O CEAGP pode igualmente decorrer em 

outras instituições de ensino superior nos termos 
fixados em portaria dos membros do Governo 
responsáveis pela Administração Pública e 

ensino superior, sendo, neste caso, a Direcção-
Geral da Administração e do Emprego Público a 
entidade competente para a gestão de todo o 
procedimento.  

8 - O CEAGP é regulamentado por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da 
Administração Pública.  

 
Artigo 57.º  

Formação profissional  

 
1 - Não se tratando de carreira especial para 

cuja integração tenha sido exigida a aprovação 
em curso de formação específico, o início de 

funções do trabalhador recrutado tem lugar com 
um período de formação em sala e em exercício, 
cuja duração e conteúdo dependem da prévia 

situação jurídico-funcional do trabalhador.  
2 - Os trabalhadores têm o direito e o dever 

de frequentar, todos os anos, acções de 

formação e aperfeiçoamento profissional na 
actividade em que exercem funções.  

 
CAPÍTULO IV  

Mobilidade geral  
 

Artigo 58.º  

Cedência de interesse público  
 

1 - Há lugar à celebração de acordo de 

cedência de interesse público quando um 
trabalhador de entidade excluída do âmbito de 
aplicação objectivo da presente lei deva exercer 
funções, ainda que a tempo parcial, em órgão ou 

serviço a que a presente lei é aplicável e, 
inversamente, quando um trabalhador de órgão 
ou serviço deva exercer funções, ainda que no 

mesmo regime, em entidade excluída daquele 
âmbito de aplicação.  

2 - O acordo pressupõe a concordância 

escrita do órgão ou serviço, do membro do 
Governo respectivo, da entidade e do 
trabalhador e implica, na falta de disposição em 
contrário, a suspensão do estatuto de origem 

deste.  
3 - A cedência de interesse público sujeita o 

trabalhador às ordens e instruções do órgão ou 

serviço ou da entidade onde vai prestar funções, 
sendo remunerado por estes com respeito pelas 

disposições normativas aplicáveis ao exercício 
daquelas funções.  

4 - O exercício do poder disciplinar compete à 

entidade cessionária, excepto quando esteja em 
causa a aplicação de penas disciplinares 
expulsivas.  

5 - Os comportamentos do trabalhador 

cedido têm relevância no âmbito da relação 
jurídica de emprego de origem, devendo o 
procedimento disciplinar que apure as infracções 

disciplinares respeitar o estatuto disciplinar de 
origem.  

6 - O trabalhador cedido tem direito:  
 

a) À contagem, na categoria de origem, 
do tempo de serviço prestado em 
regime de cedência;  

b) A optar pela manutenção do regime 
de protecção social de origem, 
incidindo os descontos sobre o 

montante da remuneração que lhe 
competiria na categoria de origem;  

c) A ocupar, nos termos legais, diferente 

posto de trabalho no órgão ou serviço 
ou na entidade de origem ou em 
outro órgão ou serviço.  

 

7 - No caso previsto na alínea c) do número 
anterior, o acordo de cedência de interesse 
público caduca com a ocupação do novo posto 

de trabalho.  
8 - O acordo pode ser feito cessar, a todo o 

tempo, por iniciativa de qualquer das partes que 
nele tenham intervindo, com aviso prévio de 30 

dias.  
9 - Não pode haver lugar, durante o prazo de 

um ano, a cedência de interesse público para o 

mesmo órgão ou serviço ou para a mesma 
entidade de trabalhador que se tenha 
encontrado cedido e tenha regressado à situação 

jurídico-funcional de origem.  
10 - No caso previsto na primeira parte do 

n.º 1, o exercício de funções no órgão ou serviço 
é titulado através da modalidade adequada de 

constituição da relação jurídica de emprego 
público.  

11 - As funções a exercer em órgão ou 

serviço correspondem a um cargo ou a uma 
carreira, categoria, actividade e, quando 
imprescindível, área de formação académica ou 

profissional.  
12 - Quando as funções correspondam a um 

cargo dirigente, o acordo de cedência de 
interesse público é precedido da observância dos 

requisitos e procedimentos legais de 
recrutamento.  

13 - O acordo de cedência de interesse 

público para o exercício de funções em órgão ou 
serviço a que a presente lei é aplicável tem a 
duração máxima de um ano, excepto quando 

tenha sido celebrado para o exercício de um 
cargo ou esteja em causa órgão ou serviço, 
designadamente temporário, que não possa 
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constituir relações jurídicas de emprego público 
por tempo indeterminado, casos em que a sua 
duração é indeterminada.  

14 - No caso previsto na alínea b) do n.º 6, o 
órgão ou serviço ou a entidade comparticipam:  

 

a) No financiamento do regime de 

protecção social aplicável em 
concreto com a importância que se 
encontre legalmente estabelecida 

para a contribuição das entidades 
empregadoras;  

b) Sendo o caso, nas despesas de 

administração de subsistemas de 
saúde da função pública, nos termos 
legais aplicáveis.  

 

15 - Quando um trabalhador de órgão ou 
serviço deva exercer funções em central sindical 
ou confederação patronal, ou em entidade 

privada com representatividade equiparada nos 
sectores económico e social, o acordo pode 
prever que continue a ser remunerado, bem 
como as correspondentes comparticipações 

asseguradas, pelo órgão ou serviço.  
16 - No caso previsto no número anterior, o 

número máximo de trabalhadores cedidos é de 

quatro por cada central sindical e de dois por 
cada uma das restantes entidades.  

 

Artigo 59.º 
Mobilidade interna a órgãos ou serviços 

 
1 - Quando haja conveniência para o 

interesse público, designadamente quando a 
economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou 

serviços o imponham, os trabalhadores podem 

ser sujeitos a mobilidade interna.  
2 - A mobilidade referida no número anterior 

é sempre devidamente fundamentada e pode 

operar-se:  
 

a) Dentro da mesma modalidade de 
constituição da relação jurídica de 

emprego público por tempo 
indeterminado ou entre ambas as 
modalidades;  

b) Dentro do mesmo órgão ou serviço ou 
entre dois órgãos ou serviços;  

c) Abrangendo indistintamente 

trabalhadores em actividade ou que 
se encontrem colocados em situação 
de mobilidade especial;  

d) A tempo inteiro ou a tempo parcial, 

conforme o acordado entre os 
sujeitos que devam dar o seu acordo.  

 

Artigo 60.º  
Modalidades de mobilidade interna  

 

1 - A mobilidade interna reveste as 
modalidades de mobilidade na categoria e de 
mobilidade intercarreiras ou categorias.  

2 - A mobilidade na categoria opera-se para o 
exercício de funções inerentes à categoria de 
que o trabalhador é titular, na mesma actividade 

ou em diferente actividade para que detenha 
habilitação adequada.  

3 - A mobilidade intercarreiras ou categorias 

opera-se para o exercício de funções não 

inerentes à categoria de que o trabalhador é 
titular e inerentes:  

 

a) A categoria superior ou inferior da 
mesma carreira; ou  

b) A carreira de grau de complexidade 

funcional igual, superior ou inferior ao 
da carreira em que se encontra 
integrado ou ao da categoria de que é 
titular.  

 

4 - A mobilidade intercarreiras ou categorias 
depende da titularidade de habilitação adequada 

do trabalhador e não pode modificar 
substancialmente a sua posição.  

 
Artigo 61.º  

Acordos  
 

1 - Em regra, a mobilidade interna depende 

do acordo do trabalhador e dos órgãos ou 
serviços de origem e de destino.  

2 - Sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes, é dispensado o acordo do trabalhador 
para efeitos de mobilidade interna, em qualquer 
das suas modalidades, quando:  

 

a) Se opere para órgão, serviço ou 
unidade orgânica situados no 
concelho do seu órgão, serviço ou 

unidade orgânica de origem ou no da 
sua residência;  

b) O órgão, serviço ou unidade orgânica 

de origem ou a sua residência se 
situe no concelho de Lisboa ou no do 
Porto e a mobilidade se opere para 
órgão, serviço ou unidade orgânica 

situados em concelho confinante com 
qualquer daqueles;  

c) Se opere para qualquer outro 

concelho, desde que se verifiquem 
cumulativamente as seguintes 
condições, aferidas em função da 

utilização de transportes públicos:  
 

i) Não implique despesas mensais 
para deslocações entre a 

residência e o local de trabalho, 
em ambos os sentidos, 
superiores a 8 % da 

remuneração líquida mensal 
ou, sendo superiores, que não 
ultrapassem as despesas 

mensais para deslocações entre 
a residência e o órgão, serviço 
ou unidade orgânica de origem;  
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ii) O tempo gasto naquelas 
deslocações não exceda 25 % 
do horário de trabalho ou, 

excedendo-o, não ultrapasse o 
tempo gasto nas deslocações 
entre a residência e o órgão, 

serviço ou unidade orgânica de 

origem.  
 

3 - O disposto na alínea c) do número 

anterior não é aplicável quando o trabalhador 
invoque e comprove que da mobilidade interna 
lhe adviria prejuízo sério para a sua vida 

pessoal.  
4 - Quando a mobilidade interna se opere 

para categoria inferior da mesma carreira ou 
para carreira de grau de complexidade funcional 

inferior ao da carreira em que se encontra 
integrado ou ao da categoria de que é titular, o 
acordo do trabalhador nunca pode ser 

dispensado.  
5 - Quando a mobilidade interna se opere 

para órgão ou serviço, designadamente 

temporário, que não possa constituir relações 
jurídicas de emprego público por tempo 
indeterminado e se preveja que possa ter 
duração superior a um ano, o acordo do 

trabalhador que não se encontre colocado em 
situação de mobilidade especial nunca pode ser 
dispensado.  

6 - No âmbito dos serviços referidos nos n.os 
1 e 2 do artigo 3.º, é dispensado o acordo do 
serviço de origem para efeitos de mobilidade 

interna, em qualquer das suas modalidades, 
quando se opere:  

 

a) Para serviço ou unidade orgânica 

situados fora das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto;  

b) Por iniciativa do trabalhador, desde 

que se verifique fundado interesse do 
serviço de destino, reconhecido por 
despacho do respectivo membro do 
Governo.  

 
Artigo 62.º  

Remuneração  

 
1 - O trabalhador em mobilidade na 

categoria, em órgão ou serviço diferente ou cuja 

situação jurídico-funcional de origem seja a de 
colocado em situação de mobilidade especial, 
pode ser remunerado pela posição 
remuneratória imediatamente seguinte àquela 

em que se encontre posicionado na categoria ou, 
em caso de inexistência, pelo nível 
remuneratório que suceda ao correspondente à 

sua posição na tabela remuneratória única.  
2 - O trabalhador em mobilidade 

intercarreiras ou categorias em caso algum é 

afectado na remuneração correspondente à 
categoria de que é titular.  

3 - No caso referido no número anterior, a 
remuneração do trabalhador é acrescida para o 
nível remuneratório superior mais próximo 

daquele que corresponde ao seu posicionamento 
na categoria de que é titular que se encontre 
previsto na categoria cujas funções vai exercer, 

desde que a primeira posição remuneratória 

desta categoria corresponda a nível 
remuneratório superior ao nível remuneratório 
da primeira posição daquela de que é titular.  

4 - Não se verificando a hipótese prevista no 
número anterior, pode o trabalhador ser 
remunerado nos termos do n.º 1.  

5 - Excepto acordo diferente entre os órgãos 
ou serviços, o trabalhador em mobilidade interna 
é remunerado pelo órgão ou serviço de destino.  

 

Artigo 63.º  
Duração  

 

1 - A mobilidade interna tem a duração 
máxima de um ano, excepto quando esteja em 
causa órgão ou serviço, designadamente 

temporário, que não possa constituir relações 
jurídicas de emprego público por tempo 
indeterminado, caso em que a sua duração é 
indeterminada.  

2 - Não pode haver lugar, durante o prazo de 
um ano, a mobilidade interna para o mesmo 
órgão, serviço ou unidade orgânica de 

trabalhador que se tenha encontrado em 
mobilidade interna e tenha regressado à 
situação jurídico-funcional de origem.  

 
Artigo 64.º  

Consolidação da mobilidade na categoria  
 

1 - A mobilidade na categoria que se opere 
dentro do mesmo órgão ou serviço consolida-se 
definitivamente, por decisão do respectivo 

dirigente máximo:  
 

a) Independentemente de acordo do 

trabalhador, se não tiver sido exigido 
para o seu início, ou com o seu 
acordo, no caso contrário, quando se 
tenha operado na mesma actividade;  

b) Com o acordo do trabalhador, quando 
se tenha operado em diferente 
actividade.  

 

2 - A consolidação referida no número 
anterior não é precedida nem sucedida de 
qualquer período experimental.  

 
Artigo 65.º  

Avaliação do desempenho e tempo de 

serviço em mobilidade interna  
 

A menção obtida na avaliação do 

desempenho, bem como o tempo de exercício de 
funções em carreira e categoria decorrentes de 
mobilidade interna do trabalhador reportam-se, 
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em alternativa, à sua situação jurídico-funcional 
de origem ou à correspondente à mobilidade 
interna em que se encontrou, conforme, 

entretanto, o trabalhador não venha ou venha, 
respectivamente, a constituir uma relação 
jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, sem interrupção de funções, na 

última situação jurídico-funcional.  
 

TÍTULO V  

Regime de remunerações  
 

CAPÍTULO I  

Remunerações  
 

SECÇÃO I  
Componentes da remuneração  

 
Artigo 66.º  

Direito à remuneração  

 
1 - O direito à remuneração devida por 

motivo de exercício de funções em órgão ou 

serviço a que a presente lei é aplicável constitui-
se, em regra, com a aceitação da nomeação, ou 
acto equiparado, ou, não devendo estes ter 
lugar, com o início do exercício efectivo de 

funções.  
2 - O disposto no número anterior não 

prejudica regime diferente legalmente previsto, 

designadamente no n.º 2 do artigo 18.º  
3 - A remuneração, quando seja periódica, é 

paga mensalmente.  

4 - A lei prevê as situações e condições em 
que o direito à remuneração é total ou 

parcialmente suspenso.  
5 - O direito à remuneração cessa com a 

cessação de qualquer das modalidades de 
vinculação, designadamente das relações 
jurídicas de emprego público constituídas.  

 
Artigo 67.º  

Componentes da remuneração  

 
A remuneração dos trabalhadores que 

exerçam funções ao abrigo de relações jurídicas 
de emprego público é composta por:  

 

a) Remuneração base;  
b) Suplementos remuneratórios;  

c) Prémios de desempenho.  
 

SECÇÃO II  

Remuneração base  
 

Artigo 68.º  
Tabela remuneratória única  

 
1 - A tabela remuneratória única contém a 

totalidade dos níveis remuneratórios 

susceptíveis de ser utilizados na fixação da 
remuneração base dos trabalhadores que 

exerçam funções ao abrigo de relações jurídicas 
de emprego público.  

2 - O número de níveis remuneratórios e o 

montante pecuniário correspondente a cada um 
é fixado em portaria conjunta do Primeiro-
Ministro e do membro do Governo responsável 

pela área das finanças.  

3 - A alteração do número de níveis 
remuneratórios é objecto de negociação 
colectiva, nos termos da lei.  

4 - A alteração do montante pecuniário 
correspondente a cada nível remuneratório é 
objecto de negociação colectiva anual, nos 

termos da lei, devendo, porém, manter-se a 
proporcionalidade relativa entre cada um dos 
níveis.  

 

Artigo 69.º  
Fixação da remuneração base  

 

1 - A identificação dos níveis remuneratórios 
correspondentes às posições remuneratórias das 
categorias, bem como aos cargos exercidos em 

comissão de serviço, é efectuada por decreto 
regulamentar.  

2 - Na identificação dos níveis remuneratórios 
correspondentes às posições remuneratórias das 

categorias observam-se, tendencialmente, as 
seguintes regras:  

 

a) Tratando-se de carreiras 
pluricategoriais, os intervalos entre 
aqueles níveis são decrescentemente 

mais pequenos à medida que as 
correspondentes posições se tornam 
superiores;  

b) Nenhum nível remuneratório 

correspondente às posições das 
várias categorias da carreira se 
encontra sobreposto, verificando-se 

um movimento único crescente desde 
o nível correspondente à primeira 
posição da categoria inferior até ao 

correspondente à última posição da 
categoria superior;  

c) Excepcionalmente, o nível 
correspondente à última posição 

remuneratória de uma categoria pode 
ser idêntico ao da primeira posição da 
categoria imediatamente superior;  

d) Tratando-se de carreiras 
unicategoriais, os intervalos entre 
aqueles níveis são constantes.  

 
Artigo 70.º  

Conceito de remuneração base  
 

1 - A remuneração base mensal é o montante 
pecuniário correspondente ao nível 
remuneratório, conforme os casos, da posição 

remuneratória onde o trabalhador se encontra 
na categoria de que é titular ou do cargo 
exercido em comissão de serviço.  
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2 - A remuneração base está referenciada à 
titularidade, respectivamente, de uma categoria 
e ao respectivo posicionamento remuneratório 

do trabalhador ou à de um cargo exercido em 
comissão de serviço.  

3 - A remuneração base anual é paga em 14 

mensalidades, correspondendo uma delas ao 

subsídio de Natal e outra ao subsídio de férias, 
nos termos da lei.  

 

Artigo 71.º  
Remuneração horária  

 

1 - O valor da hora normal de trabalho é 
calculado através da fórmula (Rb x 12)/(52 x N) 
, sendo Rb a remuneração base mensal e N o 
número de horas da normal duração semanal do 

trabalho.  
2 - A fórmula referida no número anterior 

serve de base ao cálculo da remuneração 

correspondente a qualquer outra fracção do 
tempo de trabalho.  

 

Artigo 72.º  
Opção de remuneração base  

 
Quando a relação jurídica de emprego público 

se constitua por comissão de serviço, ou haja 
lugar a cedência de interesse público, o 
trabalhador tem o direito de optar, a todo o 

tempo, pela remuneração base devida na 
situação jurídico-funcional de origem que esteja 
constituída por tempo indeterminado.  

 
SECÇÃO III  

Suplementos remuneratórios  
 

Artigo 73.º  
Condições de atribuição dos suplementos 

remuneratórios  

 
1 - São suplementos remuneratórios os 

acréscimos remuneratórios devidos pelo 

exercício de funções em postos de trabalho que 
apresentam condições mais exigentes 
relativamente a outros postos de trabalho 
caracterizados por idêntico cargo ou por 

idênticas carreira e categoria.  
2 - Os suplementos remuneratórios estão 

referenciados ao exercício de funções nos postos 

de trabalho referidos na primeira parte do 
número anterior, sendo apenas devidos a quem 
os ocupe.  

3 - São devidos suplementos remuneratórios 
quando trabalhadores, em postos de trabalho 
determinados nos termos do n.º 1, sofram, no 
exercício das suas funções, condições de 

trabalho mais exigentes:  
 

a) De forma anormal e transitória, 

designadamente as decorrentes de 
prestação de trabalho extraordinário, 
nocturno, em dias de descanso 

semanal, complementar e feriados e 
fora do local normal de trabalho; ou  

b) De forma permanente, 

designadamente as decorrentes de 
prestação de trabalho arriscado, 
penoso ou insalubre, por turnos, em 

zonas periféricas e de secretariado de 

direcção.  
 

4 - Os suplementos remuneratórios são 

apenas devidos enquanto perdurem as 
condições de trabalho que determinaram a sua 
atribuição.  

5 - Os suplementos remuneratórios são 
apenas devidos enquanto haja exercício efectivo 
de funções.  

6 - Em regra, os suplementos remuneratórios 

são fixados em montantes pecuniários, só 
excepcionalmente podendo ser fixados em 
percentagem da remuneração base mensal.  

7 - Com observância do disposto nos 
números anteriores, os suplementos 
remuneratórios são criados e regulamentados 

por lei e, ou, no caso das relações jurídicas de 
emprego público constituídas por contrato, por 
acordo colectivo de trabalho.  

 

SECÇÃO IV  
Prémios de desempenho  

 

Artigo 74.º  
Preparação da atribuição  

 

1 - Tendo em consideração as verbas 
orçamentais destinadas a suportar o tipo de 
encargos previstos na alínea c) do n.º 1 e no n.º 

5 do artigo 7.º, o dirigente máximo do órgão ou 

serviço fixa, fundamentadamente, no prazo de 
15 dias após o início da execução do orçamento, 
o universo dos cargos e o das carreiras e 

categorias onde a atribuição de prémios de 
desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante 

disponível em função de tais universos.  
2 - É aplicável à atribuição de prémios de 

desempenho, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 46.º  

 
Artigo 75.º  

Condições da atribuição dos prémios de 

desempenho  
 

1 - Preenchem os universos definidos nos 

termos do artigo anterior os trabalhadores que, 
cumulativamente, exerçam funções no órgão ou 
serviço e, na falta de lei especial em contrário, 
tenham obtido, na última avaliação do seu 

desempenho, a menção máxima ou a 
imediatamente inferior a ela.  

2 - Determinados os trabalhadores que 

preenchem cada um dos universos definidos, 
são ordenados, dentro de cada universo, por 
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ordem decrescente da classificação quantitativa 
obtida naquela avaliação.  

3 - Em face da ordenação referida no número 

anterior, e após exclusão dos trabalhadores que, 
nesse ano, tenham alterado o seu 
posicionamento remuneratório na categoria por 

cujo nível remuneratório se encontrem a auferir 

a remuneração base, o montante máximo dos 
encargos fixado por cada universo nos termos 
do artigo anterior é distribuído, pela ordem 

mencionada, por forma que cada trabalhador 
receba o equivalente à sua remuneração base 
mensal.  

4 - Não há lugar a atribuição de prémio de 
desempenho quando, não obstante reunidos os 
requisitos previstos no n.º 1, o montante 
máximo dos encargos fixado para o universo em 

causa se tenha esgotado com a atribuição de 
prémio a trabalhador ordenado superiormente.  

5 - Os prémios de desempenho estão 

referenciados ao desempenho do trabalhador 
objectivamente revelado e avaliado.  

 

Artigo 76.º  
Outros sistemas de recompensa do 

desempenho  
 

1 - Nos limites do previsto na alínea c) do n.º 
1 e no n.º 5 do artigo 7.º, por lei e, ou, no caso 
das relações jurídicas de emprego público 

constituídas por contrato, por acordo colectivo 
de trabalho, podem ser criados e 
regulamentados outros sistemas de recompensa 

do desempenho, designadamente em função de 
resultados obtidos em equipa ou do desempenho 

de trabalhadores que se encontrem posicionados 
na última posição remuneratória da respectiva 

categoria.  
2 - Os sistemas referidos no número anterior 

podem afastar a aplicação do previsto na 

presente secção.  
 

CAPÍTULO II  

Descontos  
 

Artigo 77.º  
Enumeração  

 
1 - Sobre as remunerações devidas pelo 

exercício de funções em órgão ou serviço a que 

a presente lei é aplicável incidem:  
 

a) Descontos obrigatórios;  

b) Descontos facultativos.  
 

2 - São obrigatórios os descontos que 
resultam de imposição legal.  

3 - São facultativos os descontos que, sendo 
permitidos por lei, carecem de autorização 
expressa do titular do direito à remuneração.  

4 - Na falta de lei especial em contrário, os 
descontos são efectuados directamente através 
de retenção na fonte.  

Artigo 78.º  
Descontos obrigatórios  

 

Constituída a relação jurídica de emprego 
público, são descontos obrigatórios os seguintes:  

 

a) Imposto sobre o rendimento das 

pessoas singulares;  
b) Quotizações para o regime de 

protecção social aplicável.  

 
Artigo 79.º  

Descontos facultativos  

 
1 - Constituída a relação jurídica de emprego 

público, são descontos facultativos, 
designadamente, os seguintes:  

 

a) Prémios de seguros de doença ou de 
acidentes pessoais, de seguros de 

vida e complementos de reforma e 
planos de poupança-reforma;  

b) Quota sindical.  
 

2 - Desde que solicitado pelos trabalhadores 
nomeados ou em comissão de serviço, as quotas 
sindicais são obrigatoriamente descontadas na 

fonte.  
3 - São subsidiariamente aplicáveis aos 

descontos referidos no número anterior, com as 

necessárias adaptações, as disposições 
adequadas do RCTFP.  

 
TÍTULO VI  

Regime jurídico-funcional das modalidades 
de constituição da relação jurídica de 

emprego público  

 
Artigo 80.º  

Fontes normativas da nomeação  

 
1 - As fontes normativas do regime jurídico-

funcional aplicável aos trabalhadores que, 
enquanto sujeitos de uma relação jurídica de 

emprego público diferente da comissão de 
serviço, se encontrem nas condições referidas 
no artigo 10.º são, por esta ordem:  

 

a) A presente lei e a legislação que o 
regulamenta, na parte aplicável;  

b) As leis gerais cujo âmbito de aplicação 
subjectivo abranja todos os 
trabalhadores, independentemente da 
modalidade de constituição da relação 

jurídica de emprego público ao abrigo 
da qual exercem as respectivas 
funções, na parte aplicável;  

c) As leis especiais aplicáveis às 
correspondentes carreiras especiais, 
nas matérias que, face ao disposto na 

lei, possam regular;  
d) Subsidiariamente, as leis gerais cujo 

âmbito de aplicação subjectivo se 
circunscreva aos então designados 
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funcionários e agentes.  
 

2 - São, designadamente, leis gerais 

previstas na alínea b) do número anterior as que 
definam:  

 

a) O regime da reorganização de 

serviços e da colocação de pessoal 
em situação de mobilidade especial;  

b) O estatuto do pessoal dirigente;  

c) Os sistemas de avaliação do 
desempenho dos serviços, dos 
dirigentes e dos trabalhadores;  

d) O estatuto disciplinar.  
 

3 - São, designadamente, matérias reguladas 
pelas leis especiais previstas na alínea c) do n.º 

1 as que definam:  
 

a) A estruturação das carreiras 

especiais;  
b) Os requisitos de recrutamento e a 

subsequente determinação do 
posicionamento remuneratório;  

c) Os níveis remuneratórios das posições 
das categorias das carreiras;  

d) Os suplementos remuneratórios;  

e) Outros sistemas de recompensa do 
desempenho;  

f) Sistemas adaptados e específicos de 

avaliação do desempenho;  
g) Estatutos disciplinares especiais;  
h) O regime aplicável em matérias não 

reguladas nas leis previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1.  
 

Artigo 81.º  

Fontes normativas do contrato  
 

1 - As fontes normativas do regime jurídico-

funcional aplicável aos trabalhadores que, 
enquanto sujeitos de uma relação jurídica de 
emprego público diferente da comissão de 
serviço, se encontrem em condições diferentes 

das referidas no artigo 10.º são, por esta 
ordem:  

 

a) A presente lei e a legislação que o 
regulamenta, na parte aplicável;  

b) As leis gerais cujo âmbito de aplicação 

subjectivo abranja todos os 
trabalhadores, independentemente da 
modalidade de constituição da relação 
jurídica de emprego público ao abrigo 

da qual exercem as respectivas 
funções, na parte aplicável;  

c) As leis especiais aplicáveis às 

correspondentes carreiras especiais, 
nas matérias que, face ao disposto na 
lei, possam regular;  

d) O RCTFP;  
e) Subsidiariamente, as leis gerais cujo 

âmbito de aplicação subjectivo se 
circunscreva aos então designados 

funcionários e agentes;  

f) Subsidiariamente, as disposições do 
contrato.  

 

2 - São ainda fonte normativa, nas matérias 
que, face ao disposto na lei, possam regular, os 
acordos colectivos de trabalho que integrem ou 

derroguem disposições ou regimes constantes 

das fontes referidas nas alíneas a) a d) do 
número anterior, designadamente sobre:  

 

a) Suplementos remuneratórios;  
b) Outros sistemas de recompensa do 

desempenho;  
c) Sistemas adaptados e específicos de 

avaliação do desempenho;  
d) O regime aplicável em matérias não 

reguladas nas leis previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 quando 
expressamente as possam regular.  

 

3 - É aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 
anterior, excepto no que se refere à alínea b) do 
último, cujo conteúdo se restringe aos requisitos 

de recrutamento.  
 

Artigo 82.º  

Fontes normativas da comissão de serviço  
 

1 - As fontes normativas do regime jurídico-

funcional aplicável aos trabalhadores cuja 
relação jurídica de emprego público está 
constituída por comissão de serviço são, por 
esta ordem:  

 

a) A presente lei e a legislação que o 
regulamenta, na parte aplicável;  

b) As leis gerais cujo âmbito de aplicação 
subjectivo abranja todos os 
trabalhadores, independentemente da 

modalidade de constituição da relação 
jurídica de emprego público ao abrigo 
da qual exercem funções, na parte 
aplicável;  

c) As leis especiais aplicáveis à 
correspondente comissão de serviço, 
nas matérias que, face ao disposto na 

lei, possam regular;  
d) Subsidiariamente, as aplicáveis à 

relação jurídica de emprego público 

de origem, quando a haja e subsista;  
e) As previstas no artigo 80.º, quando 

não haja ou não subsista relação 
jurídica de emprego público de 

origem.  
 

2 - É aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no n.º 2 e nas alíneas b), 
primeira parte, e c) a h) do n.º 3 do artigo 80.º  
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TÍTULO VII  
Disposições finais e transitórias  

 

Artigo 83.º  
Jurisdição competente  

 

1 - Os tribunais da jurisdição administrativa e 

fiscal são os competentes para apreciar os 
litígios emergentes das relações jurídicas de 
emprego público.  

2 - O disposto no número anterior é 
irrelevante para a competência que se encontre 
fixada no momento da entrada em vigor do 

RCTFP.  
 

Artigo 84.º  
Continuidade do exercício de funções 

públicas  
 

O exercício de funções ao abrigo de qualquer 

modalidade de constituição da relação jurídica 
de emprego público em qualquer dos órgãos ou 
serviços a que a presente lei é aplicável releva 

como exercício de funções públicas ou na 
carreira, na categoria e, ou, na posição 
remuneratória, conforme os casos, quando os 
trabalhadores, mantendo aquele exercício de 

funções, mudem definitivamente de órgão ou 
serviço.  

 

Artigo 85.º  
Remuneração de categoria e de exercício  

 

1 - A remuneração base integra a 
remuneração de categoria e a remuneração de 

exercício, iguais, respectivamente, a cinco 
sextos e a um sexto da remuneração base.  

2 - A lei prevê as situações e condições em 
que se perde o direito à remuneração de 
exercício.  

 
Artigo 86.º  
Prevalência  

 
Excepto quando dele resulte expressamente 

o contrário, o disposto na presente lei prevalece 
sobre quaisquer leis especiais e instrumentos de 

regulamentação colectiva de trabalho.  
 

Artigo 87.º  

Aprovação do RCTFP  
 

O RCTFP é aprovado por lei.  

 
Artigo 88.º  

Transição de modalidade de constituição da 
relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado  
 

1 - Os actuais trabalhadores nomeados 

definitivamente que exercem funções nas 

condições referidas no artigo 10.º mantêm a 
nomeação definitiva.  

2 - Os actuais trabalhadores contratados por 

tempo indeterminado que exercem funções nas 
condições referidas no artigo 10.º transitam, 
sem outras formalidades, para a modalidade de 

nomeação definitiva.  

3 - Os actuais trabalhadores contratados por 
tempo indeterminado que exercem funções em 
condições diferentes das referidas no artigo 10.º 

mantêm o contrato por tempo indeterminado, 
com o conteúdo decorrente da presente lei.  

4 - Os actuais trabalhadores nomeados 

definitivamente que exercem funções em 
condições diferentes das referidas no artigo 10.º 
mantêm os regimes de cessação da relação 
jurídica de emprego público e de reorganização 

de serviços e colocação de pessoal em situação 
de mobilidade especial próprios da nomeação 
definitiva e transitam, sem outras formalidades, 

para a modalidade de contrato por tempo 
indeterminado.  

 

Artigo 89.º  
Conversão das nomeações provisórias e das 

comissões de serviço durante o período 
probatório  

 
1 - Os actuais trabalhadores provisoriamente 

nomeados e em comissão de serviço durante o 

período probatório transitam, nos 
condicionalismos previstos nos n.os 1 e 4 do 
artigo anterior, conforme os casos:  

 

a) Para a modalidade de nomeação 
definitiva, em período experimental;  

b) Para a modalidade de contrato por 

tempo indeterminado, em período 
experimental.  

 

2 - No período experimental é imputado o 
tempo decorrido em nomeação provisória ou em 
comissão de serviço.  

 

Artigo 90.º  
Conversão das comissões de serviço 

extraordinárias e de outras comissões de 

serviço  
 

1 - Os actuais trabalhadores em comissão de 

serviço extraordinária para a realização do 
estágio transitam, nos condicionalismos 
previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 88.º, 
conforme os casos:  

 

a) Para a modalidade de nomeação 
definitiva, em período experimental;  

b) Para a modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, em período 
experimental.  

 

2 - No período experimental é imputado o 
tempo decorrido em comissão de serviço 
extraordinária.  
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3 - Os actuais trabalhadores em comissão de 
serviço, ainda que extraordinária, em serviços 
em regime de instalação transitam para a 

modalidade adequada de mobilidade interna.  
4 - Os actuais trabalhadores nomeados em 

comissão de serviço em outras situações 

transitam para a modalidade de comissão de 

serviço com o conteúdo decorrente da presente 
lei.  

 

Artigo 91.º  
Conversão dos contratos administrativos de 

provimento  

 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 108.º, 

os actuais trabalhadores em contrato 
administrativo de provimento transitam, em 

conformidade com a natureza das funções 
exercidas e com a previsível duração do 
contrato:  

 

a) Para a modalidade de nomeação 
definitiva, em período experimental;  

b) Para a modalidade de nomeação 
transitória;  

c) Para a modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, em período 

experimental;  
d) Para a modalidade de contrato a 

termo resolutivo certo ou incerto.  
 

2 - No período experimental é imputado o 
tempo decorrido em contrato administrativo de 
provimento.  

3 - Aos trabalhadores que transitem nos 
termos da alínea c) do n.º 1 é aplicável após o 

período experimental, com as necessárias 

adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 88.º  
4 - Para efeitos da transição referida nas 

alíneas b) e d) do n.º 1 considera-se termo 

inicial das respectivas relações jurídicas de 
emprego público a data da entrada em vigor do 
RCTFP.  

 

Artigo 92.º  
Conversão dos contratos a termo resolutivo  

 

1 - Os actuais trabalhadores em contrato a 
termo resolutivo para o exercício de funções nas 
condições referidas no artigo 10.º transitam 

para a modalidade de nomeação transitória.  
2 - Os demais trabalhadores em contrato a 

termo resolutivo mantêm o contrato, com o 
conteúdo decorrente da presente lei.  

 
Artigo 93.º 

Conversão das substituições em cargos não 

dirigentes 
 

1 - Os trabalhadores que, actualmente, se 

encontrem em substituição em cargo não 
dirigente transitam para a modalidade adequada 
de mobilidade interna.  

2 - Sem prejuízo da consideração do tempo 
de serviço anteriormente prestado em 
substituição nos termos e para os efeitos do n.º 

3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 
de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 102/96, de 31 de Julho, considera-se 

termo inicial da transição referida no número 

anterior a data da entrada em vigor do diploma 
referido no n.º 5 do artigo 118.º  

 

Artigo 94.º  
Reapreciação dos contratos de prestação de 

serviços  

 
1 - Aquando da eventual renovação dos 

contratos de prestação de serviços vigentes, os 
órgãos e serviços procedem à sua reapreciação 

à luz do regime ora aprovado.  
2 - É aplicável ao incumprimento do disposto 

no número anterior, com as necessárias 

adaptações, o regime previsto no artigo 36.º  
 

Artigo 95.º  

Transição para a carreira geral de técnico 
superior  

 
1 - Transitam para a carreira geral de técnico 

superior os actuais trabalhadores que:  
 

a) Se encontrem integrados nas 

carreiras de técnico superior de 
regime geral;  

b) Se encontrem integrados nas 

carreiras de técnico de regime geral;  
c) Se encontrem integrados em carreiras 

diferentes das referidas nas alíneas 

anteriores cujos grau de 

complexidade funcional e conteúdo 
funcional sejam idênticos aos 
daquela.  

 

2 - Transitam ainda para a carreira geral de 
técnico superior os actuais trabalhadores que:  

 

a) Se encontrem integrados em carreiras 
com designação diferente da das 
referidas nas alíneas do número 

anterior cujos grau de complexidade 
funcional e conteúdo funcional sejam 
idênticos aos daquela;  

b) Não se encontrando integrados em 
carreiras, o grau de complexidade 
funcional e o conteúdo funcional das 
funções que exercem sejam idênticos 

aos daquela.  
 

3 - As carreiras referidas no n.º 1 constam de 

decreto-lei a publicar no prazo de 180 dias.  
4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 

de homologação do membro do Governo 

respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 
artigo 109.º  
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Artigo 96.º  
Transição para a categoria de coordenador 

técnico  

 
1 - Transitam para a categoria de 

coordenador técnico da carreira geral de 

assistente técnico os actuais trabalhadores que:  
 

a) Sejam titulares da categoria de chefe 
de secção;  

b) Sejam titulares da categoria de 
coordenador das carreiras de técnico-
profissional de regime geral;  

c) Sejam titulares de categorias 
diferentes das referidas nas alíneas 
anteriores cujos grau de 
complexidade funcional e conteúdo 

funcional sejam idênticos aos daquela 
categoria.  

 

2 - Transitam ainda para a categoria de 
coordenador técnico da carreira geral de 
assistente técnico os actuais trabalhadores que:  
 

a) Sejam titulares de categorias com 
designação diferente da das referidas 
nas alíneas do número anterior cujos 

grau de complexidade funcional e 
conteúdo funcional sejam idênticos 
aos daquela categoria;  

b) Não sendo titulares de categorias, o 
grau de complexidade funcional e o 
conteúdo funcional das funções que 
exercem sejam idênticos aos daquela 

categoria.  
 

3 - As categorias referidas no n.º 1 constam 

de decreto-lei a publicar no prazo de 180 dias.  
4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 

de homologação do membro do Governo 

respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 
artigo 109.º  

 

Artigo 97.º  
Transição para a categoria de assistente 

técnico  

 
1 - Transitam para a categoria de assistente 

técnico da carreira geral de assistente técnico os 

actuais trabalhadores que:  
 

a) Se encontrem integrados nas 
carreiras de assistente administrativo 

de regime geral;  
b) Se encontrem integrados nas 

carreiras de tesoureiro de regime 

geral;  
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 

anterior, se encontrem integrados nas 

carreiras de técnico profissional de 
regime geral;  

d) Se encontrem integrados em carreiras 
ou sejam titulares de categorias 

diferentes das referidas nas alíneas 

anteriores cujos grau de 
complexidade funcional e conteúdo 
funcional sejam idênticos aos daquela 

categoria.  
2 - Transitam ainda para a categoria de 

assistente técnico da carreira geral de assistente 

técnico os actuais trabalhadores que:  
 

a) Se encontrem integrados em carreiras 
ou sejam titulares de categorias com 

designação diferente da das referidas 
nas alíneas do número anterior cujos 
grau de complexidade funcional e 

conteúdo funcional sejam idênticos 
aos daquela categoria;  

b) Não se encontrando integrados em 
carreiras nem sendo titulares de 

categorias, o grau de complexidade 
funcional e o conteúdo funcional das 
funções que exercem sejam idênticos 

aos daquela categoria.  
 

3 - As carreiras e categorias referidas no n.º 
1 constam de decreto-lei a publicar no prazo de 

180 dias.  
4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 

de homologação do membro do Governo 

respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 
artigo 109.º  

Artigo 98.º  
Transição para a categoria de encarregado 

geral operacional  
1 - Transitam para a categoria de 

encarregado geral operacional da carreira geral 
de assistente operacional os actuais 

trabalhadores que:  
 

a) Sejam titulares da categoria de 
encarregado geral das carreiras de 

pessoal operário de regime geral;  
b) Sejam titulares de categorias 

diferentes da referida na alínea 
anterior cujos grau de complexidade 

funcional e conteúdo funcional sejam 
idênticos aos daquela categoria.  

 

2 - Transitam ainda para a categoria de 
encarregado geral operacional da carreira geral 
de assistente operacional os actuais 

trabalhadores que:  
 

a) Sejam titulares de categorias com 
designação diferente da das referidas 

nas alíneas do número anterior cujos 
grau de complexidade funcional e 
conteúdo funcional sejam idênticos 

aos daquela categoria;  
b) Não sendo titulares de categorias, o 

grau de complexidade funcional e o 

conteúdo funcional das funções que 
exercem sejam idênticos aos daquela 
categoria.  
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3 - As categorias referidas no n.º 1 constam 
de decreto-lei a publicar no prazo de 180 dias.  

4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 

de homologação do membro do Governo 
respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 

artigo 109.º  

 
Artigo 99.º  

Transição para a categoria de encarregado 

operacional  
 

1 - Transitam para a categoria de 

encarregado operacional da carreira geral de 
assistente operacional os actuais trabalhadores 
que:  

 

a) Sejam titulares da categoria de 
encarregado das carreiras de pessoal 
operário de regime geral;  

b) Sejam titulares de categorias 
diferentes da referida na alínea 
anterior cujos grau de complexidade 

funcional e conteúdo funcional sejam 
idênticos aos daquela categoria.  

 

2 - Transitam ainda para a categoria de 

encarregado operacional da carreira geral de 
assistente operacional os actuais trabalhadores 
que:  

 

a) Sejam titulares de categorias com 
designação diferente da das referidas 
nas alíneas do número anterior cujos 

grau de complexidade funcional e 
conteúdo funcional sejam idênticos 
aos daquela categoria;  

b) Não sendo titulares de categorias, o 
grau de complexidade funcional e o 
conteúdo funcional das funções que 

exercem sejam idênticos aos daquela 
categoria.  

 

3 - As categorias referidas no n.º 1 constam 

de decreto-lei a publicar no prazo de 180 dias.  
4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 

de homologação do membro do Governo 

respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 
artigo 109.º  

 
Artigo 100.º  

Transição para a categoria de assistente 
operacional  

 
1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 98.º 

e 99.º, transitam para a categoria de assistente 

operacional da carreira geral de assistente 
operacional os actuais trabalhadores que:  

 

a) Se encontrem integrados nas 
carreiras de pessoal operário de 
regime geral;  

b) Se encontrem integrados nas 

carreiras de pessoal auxiliar de 

regime geral;  
c) Se encontrem integrados em carreiras 

ou sejam titulares de categorias 

diferentes das referidas nas alíneas 
anteriores cujos grau de 
complexidade funcional e conteúdo 

funcional sejam idênticos aos daquela 

categoria.  
 

2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 98.º 

e 99.º, transitam ainda para a categoria de 
assistente operacional da carreira geral de 
assistente operacional os actuais trabalhadores 

que:  
 

a) Se encontrem integrados em carreiras 
ou sejam titulares de categorias com 

designação diferente da das referidas 
nas alíneas do número anterior cujos 
grau de complexidade funcional e 

conteúdo funcional sejam idênticos 
aos daquela categoria;  

b) Não se encontrando integrados em 
carreiras nem sendo titulares de 

categorias, o grau de complexidade 
funcional e o conteúdo funcional das 
funções que exercem sejam idênticos 

aos daquela categoria.  
 

3 - As carreiras e categorias referidas no n.º 

1 constam de decreto-lei a publicar no prazo de 
180 dias.  

4 - As transições referidas no n.º 2 carecem 
de homologação do membro do Governo 

respectivo e do responsável pela Administração 
Pública, prévia à lista nominativa referida no 
artigo 109.º  

 
Artigo 101.º  

 

Revisão das carreiras e corpos especiais  
1 - As carreiras de regime especial e os 

corpos especiais são revistos no prazo de 180 
dias por forma que:  

 

a) Sejam convertidos, com respeito pelo 
disposto na presente lei, em carreiras 

especiais; ou  
b) Sejam absorvidos por carreiras 

gerais.  
 

2 - Sendo convertidos em carreiras especiais, 
à sua caracterização é aplicável o disposto no 
n.º 2 do artigo 49.º  

3 - Em qualquer caso, os diplomas de revisão 
definem as regras de transição dos 
trabalhadores.  

 
Artigo 102.º  

Conversão das situações de mobilidade 

para, ou de, outras entidades  
 

1 - Os actuais trabalhadores em situação de 
mobilidade para, ou de, entidade excluída do 

âmbito de aplicação objectivo da presente lei 
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transitam para a situação jurídico-funcional de 
cedência de interesse público.  

2 - Considera-se termo inicial da cedência 

referida no número anterior a data da entrada 
em vigor do diploma referido no n.º 5 do artigo 
118.º  

 

Artigo 103.º  
Conversão das requisições, destacamentos, 

cedências ocasionais e especiais e 

afectações específicas  
 

1 - Os actuais trabalhadores requisitados, 

destacados, ocasional e especialmente cedidos e 
em afectação específica de, e em, órgão ou 
serviço a que a presente lei é aplicável transitam 
para a modalidade adequada de mobilidade 

interna.  
2 - Considera-se termo inicial da mobilidade 

interna referida no número anterior a data da 

entrada em vigor do diploma referido no n.º 5 
do artigo 118.º  

 

Artigo 104.º  
Reposicionamento remuneratório  

 
1 - Na transição para as novas carreira e 

categoria, os trabalhadores são reposicionados 
na posição remuneratória a que corresponda 
nível remuneratório cujo montante pecuniário 

seja idêntico ao montante pecuniário 
correspondente à remuneração base a que 
actualmente têm direito, ou a que teriam por 

aplicação da alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º, 
nela incluindo adicionais e diferenciais de 

integração eventualmente devidos.  
2 - Em caso de falta de identidade, os 

trabalhadores são reposicionados na posição 
remuneratória, automaticamente criada, de nível 
remuneratório não inferior ao da primeira 

posição da categoria para a qual transitam cujo 
montante pecuniário seja idêntico ao montante 
pecuniário correspondente à remuneração base 

a que actualmente têm direito, ou a que teriam 
por aplicação da alínea b) do n.º 1 do artigo 
112.º  

3 - No caso previsto no número anterior, os 

trabalhadores, até ulterior alteração do 
posicionamento remuneratório, da categoria ou 
da carreira, mantêm o direito à remuneração 

base que vêm, ou viriam, auferindo, a qual é 
objecto de alteração em idêntica proporção à 
que resulte da aplicação do n.º 4 do artigo 68.º  

4 - Considera-se termo inicial do 
reposicionamento remuneratório referido nos 
números anteriores a data da entrada em vigor 
do RCTFP, independentemente do tempo de 

serviço que os trabalhadores tenham prestado 
no escalão e índice em que se encontravam 
colocados ou em posição a que corresponda a 

remuneração base que vêm, ou viriam, 
auferindo.  

Artigo 105.º  
Remuneração dos estagiários  

 

1 - Durante o período experimental, os 
actuais estagiários mantêm o direito ao 
montante pecuniário correspondente à 

remuneração que vêm auferindo.  

2 - Concluído com sucesso o período 
experimental, os actuais estagiários mantêm 
igualmente aquele direito quando ao nível 

remuneratório da posição remuneratória que 
devam ocupar corresponda um montante 
pecuniário inferior ao que vêm auferindo.  

3 - É aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 
anterior.  

 

Artigo 106.º  
Carreiras subsistentes  

 

1 - Tornando-se impossível a transição dos 
trabalhadores nos termos dos artigos 95.º a 
101.º em virtude do grau de complexidade 

funcional e, ou, do conteúdo funcional da 
carreira em que se encontram integrados ou da 
categoria de que são titulares e, ou, das regras 
do reposicionamento remuneratório previstas no 

artigo 104.º, as carreiras e, ou, categorias 
correspondentes subsistem nos termos em que 
actualmente se encontram previstas, aplicando-

se-lhes, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos artigos 46.º a 48.º e 113.º  

2 - Enquanto existam trabalhadores 

integrados nas carreiras ou titulares das 
categorias referidas no número anterior, os 

órgãos ou serviços onde exerçam funções 
adoptam as providências legais necessárias, 

designadamente as previstas nos n.os 2 e 
seguintes do artigo 51.º, à sua integração em 
outras carreiras ou categorias.  

3 - Os montantes pecuniários 
correspondentes às remunerações base das 
carreiras e categorias referidas no n.º 1 são 

objecto de alteração em idêntica proporção à 
que resulte da aplicação do n.º 4 do artigo 68.º  

4 - As carreiras e, ou, categorias referidas no 
n.º 1 constam de decreto-lei a publicar no prazo 

de 180 dias.  
5 - Os órgãos ou serviços não podem recrutar 

ou recorrer a mobilidade geral de trabalhadores 

não integrados nas carreiras ou não titulares das 
categorias referidas no n.º 1 para o exercício 
das funções que lhes correspondam.  

 
Artigo 107.º  

Níveis remuneratórios das comissões de 
serviço  

 
As remunerações base dos cargos e funções 

que devam ser exercidos em comissão de 

serviço são revistas no prazo de 180 dias tendo 
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em vista a sua conformação com o nele 
disposto.  

 

Artigo 108.º  
Transição dos aprendizes e ajudantes  

 

1 - Os actuais aprendizes e ajudantes 

transitam para a modalidade de contrato a 
termo resolutivo certo.  

2 - Considera-se termo inicial do contrato 

referido no número anterior a data da entrada 
em vigor do RCTFP.  

3 - Até à cessação dos contratos referidos 

nos números anteriores aplica-se, com as 
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2, 
3, 6 e 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 404-
A/98, de 18 de Dezembro.  

4 - Os montantes pecuniários 
correspondentes aos índices referidos nas 
disposições legais mencionadas no número 

anterior são objecto de alteração em idêntica 
proporção à que resulte da aplicação do n.º 4 do 
artigo 68.º  

 
Artigo 109.º  

Lista nominativa das transições e 
manutenções  

 
1 - As transições referidas nos artigos 88.º e 

seguintes, bem como a manutenção das 

situações jurídico-funcionais neles prevista, são 
executadas, em cada órgão ou serviço, através 
de lista nominativa notificada a cada um dos 

trabalhadores e tornada pública por afixação no 
órgão ou serviço e inserção em página 

electrónica.  
2 - Sem prejuízo do que nele se dispõe em 

contrário, as transições produzem efeitos desde 
a data da entrada em vigor do RCTFP.  

3 - Da lista nominativa consta, relativamente 

a cada trabalhador do órgão ou serviço, entre 
outros elementos, a referência à modalidade de 
constituição da sua relação jurídica de emprego 

público, às situações de mobilidade geral do, ou 
no, órgão ou serviço e ao seu cargo ou carreira, 
categoria, atribuição, competência ou actividade 
que cumpre ou executa, posição remuneratória e 

nível remuneratório.  
4 - Relativamente aos trabalhadores a que se 

refere o n.º 4 do artigo 88.º, a lista nominativa 

consta ainda nota de que a cada um deles 
mantém os regimes ali mencionados, bem como 
o referido no n.º 2 do artigo 114.º  

5 - Ao pessoal colocado em situação de 
mobilidade especial é igualmente aplicável, na 
parte adequada, o disposto nos números 
anteriores.  

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 104.º, o pretérito exercício de funções, 
por parte dos trabalhadores constantes da lista, 

ao abrigo de qualquer modalidade de 
constituição da relação jurídica de emprego 

público releva, nos termos legais então vigentes, 
como exercício de funções públicas ou no cargo 
ou na carreira, na categoria ou na posição 

remuneratória, conforme os casos, que resultem 
da transição.  

 

Artigo 110.º  

Concursos de recrutamento e selecção de 
pessoal  

 

1 - As relações jurídicas de emprego público 
decorrentes de concursos de recrutamento e 
selecção concluídos e válidos à data de entrada 

em vigor do RCTFP constituem-se com 
observância das regras previstas no presente 
título.  

2 - O disposto no número anterior aplica-se 

ainda aos concursos de recrutamento e selecção 
pendentes à data de entrada em vigor do RCTFP 
desde que tenham sido abertos antes da entrada 

em vigor da presente lei.  
3 - Caducam os restantes concursos de 

recrutamento e selecção de pessoal pendentes 

na data referida no número anterior, 
independentemente da sua modalidade e 
situação.  

 

Artigo 111.º  
Procedimentos em curso relativos a pessoal  

 

1 - Caducam os procedimentos em curso 
tendentes à prática de actos de administração e 
de gestão de pessoal que, face ao disposto na 

presente lei, tenham desaparecido da ordem 
jurídica.  

2 - Os procedimentos em curso tendentes à 
prática de actos de administração e de gestão de 

pessoal cujos requisitos substanciais e formais 
de validade e, ou, de eficácia, face ao disposto 
na presente lei, se tenham modificado 

prosseguem, sendo procedimentalmente 
possível e útil, em ordem à verificação e 
aplicação de tais requisitos.  

 
Artigo 112.º  

Revisão dos suplementos remuneratórios  
 

1 - Tendo em vista a sua conformação com o 
disposto na presente lei, os suplementos 
remuneratórios que tenham sido criados por lei 

especial são revistos no prazo de 180 dias por 
forma que:  

 

a) Sejam mantidos, total ou 
parcialmente, como suplementos 
remuneratórios;  

b) Sejam integrados, total ou 

parcialmente, na remuneração base;  
c) Deixem de ser auferidos.  
 

2 - Quando, por aplicação do disposto no 
número anterior, os suplementos 
remuneratórios não sejam, total ou 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

80 

parcialmente, mantidos como tal ou integrados 
na remuneração base, o seu exacto montante 
pecuniário, ou a parte que dele sobre, continua 

a ser auferido pelos trabalhadores até ao fim da 
sua vida activa na carreira ou na categoria por 
causa de cuja integração ou titularidade 

adquiriram direito a eles.  

3 - O montante pecuniário referido no 
número anterior é insusceptível de qualquer 
alteração.  

4 - Ao montante pecuniário referido no n.º 2 
é aplicável o regime então em vigor do 
respectivo suplemento remuneratório.  

5 - Não é aplicável o disposto nos n.os 2 e 
seguintes quando o suplemento remuneratório 
tenha sido criado ou alterado por acto não 
legislativo depois da entrada em vigor da Lei n.º 

43/2005, de 29 de Agosto.  
 

Artigo 113.º  

Relevância das avaliações na alteração do 
posicionamento remuneratório e nos 

prémios de desempenho  

 
1 - Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 6 do 

artigo 47.º e no n.º 1 do artigo 75.º, as 
avaliações dos desempenhos ocorridos nos anos 

de 2004 a 2007, ambos inclusive, relevam nos 
termos dos números seguintes, desde que 
cumulativamente:  

 

a) Se refiram às funções exercidas 
durante a colocação no escalão e 

índice actuais ou na posição a que 
corresponda a remuneração base que 
os trabalhadores venham auferindo;  

b) Tenham tido lugar nos termos das 

Leis n.os 10/2004, de 22 de Março, e 
15/2006, de 26 de Abril.  

 

2 - Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 
47.º, e sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes, a relevância das avaliações do 
desempenho referida no número anterior 

obedece às seguintes regras:  
 

a) Quando o sistema de avaliação do 

desempenho aplicado preveja cinco 
menções ou níveis de avaliação, o 
número de pontos a atribuir é de 

três, dois, um, zero e um negativo, 
respectivamente do mais para o 
menos elevado;  

b) Quando o sistema de avaliação do 

desempenho aplicado preveja quatro 
menções ou níveis de avaliação, o 
número de pontos a atribuir é de 

dois, um, zero e um negativo, 
respectivamente do mais para o 
menos elevado;  

c) Quando o sistema de avaliação do 
desempenho aplicado preveja três 
menções ou níveis de avaliação, o 
número de pontos a atribuir é de 

dois, um e um negativo, 
respectivamente do mais para o 
menos elevado;  

d) Quando o sistema de avaliação do 
desempenho aplicado preveja duas 
menções ou níveis de avaliação, o 

número de pontos a atribuir é de um 

e meio para a menção ou nível 
correspondente a desempenho 
positivo e de um negativo para a 

menção ou nível correspondente a 
desempenho negativo.  

 

3 - Quando tenha sido obtida menção ou 
nível de avaliação negativos, são atribuídos 
pontos nos seguintes termos:  

 

a) Zero pontos quando tenha sido obtida 
uma única menção ou nível de 
avaliação negativos;  

b) Um ponto negativo por cada menção 
ou nível de avaliação negativos que 
acresça à menção ou nível referidos 
na alínea anterior.  

 

4 - Quando o sistema de avaliação do 
desempenho aplicado ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 
15/2006, de 26 de Abril, não estabelecesse 
percentagens máximas, em obediência ao 

princípio da diferenciação de desempenhos 
consagrado no artigo 15.º da Lei n.º 10/2004, 
de 22 de Março, os três e dois pontos previstos 
nas alíneas a) a c) do n.º 2 são atribuídos tendo 

ainda em conta as seguintes regras:  
 

a) No caso da alínea a), três pontos para 

as menções ou níveis de avaliação 
máximos mais elevados, até ao limite 
de 5 % do total dos trabalhadores, e 

dois pontos para as restantes 
menções ou níveis de avaliação 
máximos, quando os haja, e para os 
imediatamente inferiores aos 

máximos, até ao limite de 20 % do 
total dos trabalhadores;  

b) No caso das alíneas b) e c), dois 

pontos para as menções ou níveis de 
avaliação máximos mais elevados, 
até ao limite de 25 % do total dos 

trabalhadores.  
 

5 - Quando o sistema de avaliação do 
desempenho aplicado não permitisse a 

diferenciação prevista no número anterior, 
designadamente por não existirem classificações 
quantitativas, o número de pontos a atribuir 

obedece ao disposto na alínea d) do n.º 2.  
6 - Quando os sistemas específicos de 

avaliação de desempenho prevêem periodicidade 

de avaliação não anual, cada classificação ou 
menção de avaliação atribuída repercute-se em 
cada um dos anos decorridos no período 
avaliado.  
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7 - O número de pontos a atribuir aos 
trabalhadores cujo desempenho não tenha sido 
avaliado, designadamente por não aplicabilidade 

ou não aplicação efectiva da legislação em 
matéria de avaliação do desempenho, é o de um 
por cada ano não avaliado.  

8 - O número de pontos atribuído ao abrigo 

do presente artigo é comunicado pelo órgão ou 
serviço a cada trabalhador, com a discriminação 
anual e respectiva fundamentação.  

9 - Em substituição dos pontos atribuídos nos 
termos da alínea d) do n.º 2 e dos n.os 5 a 7, a 
requerimento do trabalhador, apresentado no 

prazo de cinco dias úteis após a comunicação 
referida no número anterior, é realizada 
avaliação através de ponderação curricular, nos 
termos previstos no sistema de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores da 
Administração Pública, aplicado com as 
necessárias adaptações, por avaliador designado 

pelo dirigente máximo do órgão ou serviço.  
10 - As menções propostas nos termos do 

número anterior são homologadas pelo dirigente 

máximo do órgão ou serviço e por ele 
apresentadas ao respectivo membro do Governo 
para ratificação, visando a verificação do 
equilíbrio da distribuição das menções pelos 

vários níveis de avaliação, em obediência ao 
princípio da diferenciação de desempenhos, bem 
como o apuramento de eventuais 

responsabilidades dos titulares dos cargos 
dirigentes para os efeitos então previstos no n.º 
2 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2006, de 26 de 

Abril.  
11 - Após a ratificação referida no número 

anterior, é atribuído, nos termos do n.º 6 do 
artigo 47.º, o número de pontos correspondente 

à menção obtida referido ao ano ou anos 
relativamente aos quais se operou a ponderação 
curricular.  

12 - Quando a aplicação em concreto do 
disposto nos n.os 1 dos artigos 47.º e 75.º 
imponha a existência de classificações 

quantitativas e o sistema de avaliação do 
desempenho aplicado não as forneça, procede-
se a ponderação curricular, nos termos previstos 
no sistema de avaliação de desempenho referido 

no n.º 9, dos trabalhadores aos quais aqueles 
preceitos sejam em concreto aplicáveis, de 
forma a obter a referida quantificação.  

 
Artigo 114.º  

Protecção social e benefícios sociais  

 
1 - Todos os trabalhadores têm direito, nos 

termos da lei, a protecção social, a outros 
benefícios sociais e a subsídio de refeição.  

2 - Os trabalhadores referidos nos artigos 
88.º e seguintes mantêm o regime de protecção 
social de que vinham beneficiando, sem prejuízo 

da sua convergência com os regimes do sistema 

de segurança social, nos termos do artigo 104.º 
da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro.  

 

Artigo 115.º  
Níveis habilitacionais transitórios  

 

1 - Na falta de lei especial em contrário, 

enquanto os trabalhadores se mantenham 
integrados na carreira resultante da transição 
prevista no presente capítulo, não lhes é exigido 

o nível habilitacional correspondente ao grau de 
complexidade funcional da carreira em causa, 
ainda que se candidatem a procedimento 

concursal publicitado para ocupação de postos 
de trabalho, no órgão ou serviço onde exercem 
funções ou em outro órgão ou serviço, 
correspondentes a idêntica ou a diferente 

categoria de carreira.  
2 - Sem prejuízo do disposto no número 

anterior e nos n.os 2 e seguintes do artigo 51.º, 

quando as atribuições, competências ou 
actividades dos órgãos ou serviços o imponham, 
pode lei especial admitir que, até 31 de 

Dezembro de 2012, titulares de curso superior 
que não confira grau de licenciatura se 
candidatem a procedimento concursal 
publicitado para ocupação de postos de trabalho 

correspondentes a carreiras ou categorias de 
grau 3 de complexidade funcional.  

 

Artigo 116.º 
Revogações 

 

São revogadas todas as disposições legais 
contrárias ao disposto na presente lei, 

designadamente:  
 

a) As que tenham aprovado ou alterado 
os quadros de pessoal dos órgãos ou 
serviços a que a presente lei é 

aplicável;  
b) O Decreto n.º 16 563, de 2 de Março 

de 1929;  

c) O Decreto-Lei n.º 719/74, de 18 de 
Dezembro;  

d) O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
729/74, de 20 de Dezembro;  

e) O Decreto-Lei n.º 485/76, de 21 de 
Junho;  

f) O Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de 

Junho;  
g) O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

465/80, de 14 de Outubro;  

h) O artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 110-
A/81, de 14 de Maio;  

i) O Decreto-Lei n.º 65/83, de 4 de 
Fevereiro;  

j) O Decreto Regulamentar n.º 82/83, de 
30 de Novembro;  

l) O Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de 

Fevereiro;  
m) O Decreto-Lei n.º 85/85, de 1 de 

Abril;  
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n) O Decreto Regulamentar n.º 20/85, 
de 1 de Abril;  

o) O Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de 

Julho;  
p) O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 12/87, 

de 8 de Janeiro;  

q) O Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de 

Junho;  
r) O Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de 

Julho;  

s) O Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de 
Junho;  

t) O Decreto-Lei n.º 244/89, de 5 de 

Agosto;  
u) O Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de 

Outubro;  
v) O Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de 

Outubro, com excepção dos seus 
artigos 4.º e 5.º;  

x) O Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de 

Dezembro;  
z) O Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de 

Outubro;  

aa) O Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de 
Outubro;  

ab) O Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de 
Dezembro;  

ac) O artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
77/94, de 9 de Março;  

ad) O Decreto-Lei n.º 230/94, de 14 de 

Setembro;  
ae) O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

233/94, de 15 de Setembro;  

af) O artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
45/95, de 2 de Março;  

ag) O Decreto-Lei n.º 159/95, de 6 de 
Julho;  

ah) O Decreto-Lei n.º 121/96, de 9 de 
Agosto;  

ai) O Decreto-Lei n.º 226/96, de 29 de 

Novembro;  
aj) Os artigos 18.º e 19.º do Decreto-Lei 

n.º 13/97, de 17 de Janeiro;  

al) O Despacho Normativo n.º 70/97, 
publicado em 22 de Novembro de 
1997;  

am) O Decreto-Lei n.º 22/98, de 9 de 

Fevereiro;  
an) O Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 11 de 

Março;  

ao) O Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de 
Julho;  

ap) O Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 

Julho;  
aq) O Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 

de Dezembro;  
ar) O Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 

de Dezembro;  
as) O artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 

84/99, de 19 de Março;  

at) O Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de 
Junho;  

au) Os artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei 
n.º 324/99, de 18 de Agosto;  

av) Os artigos 6.º a 8.º do Decreto-Lei 

n.º 325/99, de 18 de Agosto;  
ax) Os artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei 

n.º 326/99, de 18 de Agosto;  

az) A Portaria n.º 807/99, de 21 de 

Setembro;  
ba) O Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de 

Novembro;  

bb) O Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de 
Dezembro;  

bc) O Decreto-Lei n.º 54/2000, de 7 de 

Abril;  
bd) O Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de 

Setembro;  
be) A Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/2001, de 8 de 
Fevereiro;  

bf) O Decreto-Lei n.º 142/2001, de 24 

de Abril;  
bg) A Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, 

e despachos complementares;  
bh) O Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 

de Maio;  
bi) O Decreto-Lei n.º 101/2003, de 23 

de Maio;  
bj) O artigo 6.º da Lei n.º 99/2003, de 

27 de Agosto.  

 
Artigo 117.º  

Aplicação dos novos regimes  

 
1 - Os regimes de vinculação, de carreiras e 

de remunerações definidos e regulados pela 
presente lei aplicam-se nos termos dos números 

seguintes.  
2 - A partir da data de entrada em vigor da 

presente lei, as relações jurídicas de emprego 

público constituem-se:  
 

a) Para o exercício de cargos abrangidos 

pela alínea a) do n.º 4 do artigo 9.º e 
de funções em carreiras cujo 
conteúdo funcional se insira nas 
actividades referidas no artigo 10.º, 

por comissão de serviço ou por 
nomeação, respectivamente, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 184/89, de 

2 de Junho e respectiva legislação 
complementar;  

b) Para o exercício de cargos e funções 

não abrangidos pela alínea anterior, 
por contrato de trabalho, nos termos 
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho.  

 

3 - Os contratos de trabalho são celebrados 
para as carreiras, categorias e posições 
remuneratórias de ingresso, previstas na lei, em 

regulamento ou em instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho em vigor.  
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4 - A partir da data de entrada em vigor da 
presente lei, as alterações de posicionamento 
remuneratório processam-se nos termos 

previstos nos artigos 46.º a 48.º e 113.º da 
presente lei nas actuais carreiras e, ou, 
categorias, considerando-se que as referências 

legais feitas a escalão e mudança de escalão 

correspondem a posição remuneratória e a 
alteração de posicionamento remuneratório, 
respectivamente.  

5 - A partir da data de entrada em vigor da 
presente lei, há lugar à atribuição de prémios de 
desempenho nos termos previstos nos artigos 

74.º a 76.º e 113.º da presente lei.  
6 - As relações jurídicas de emprego público 

decorrentes de concursos de recrutamento e 
selecção de pessoal ou outros processos de 

recrutamento abertos antes da data de entrada 
em vigor da presente lei constituem-se com 
observância do disposto no n.º 2.  

7 - Sem prejuízo da obrigação de 
apresentação de mapas de pessoal e da 
preparação da proposta de orçamento para 2009 

nos termos previstos nos artigos 4.º, 5.º e 7.º, 
durante o ano de 2008 e para os efeitos 
previstos na presente lei:  

 

a) Os quadros de pessoal em vigor 
constituem os mapas de pessoal dos 
órgãos e serviços a que se referem 

aqueles artigos;  
b) Os serviços que não tenham quadro 

de pessoal aprovado devem elaborar 

mapas de acordo com o disposto no 
artigo 5.º  

 

8 - As referências legais feitas aos quadros 

de pessoal e a lugares dos quadros consideram-
se feitas a mapas de pessoal e a postos de 
trabalho, respectivamente.  

9 - O disposto nos n.os 4 e 5 não é aplicável 
ao pessoal a que se refere o artigo 1.º do 
Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-
A/90, de 28 de Abril, rectificado por Declaração 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 

149, suplemento, de 30 de Junho de 1990, e 
alterado pelos Decretos-Leis n.os 105/97, de 29 
de Abril, 1/98, de 2 de Janeiro, 35/2003, de 17 

de Fevereiro, 121/2005, de 26 de Julho, 
229/2005, de 29 de Dezembro, 224/2006, de 13 
de Novembro, 15/2007, de 19 de Janeiro, e 
35/2007, de 15 de Fevereiro.  

10 - O incumprimento das revisões previstas 
nos artigos 101.º, 107.º e 112.º da presente lei 
determina a não actualização dos montantes dos 

suplementos remuneratórios previstos no artigo 
112.º, a partir da data da entrada em vigor do 
RCTFP, e a redução dos orçamentos dos serviços 

em que são abonados, no montante total 
correspondente aos abonos a realizar no 
exercício orçamental corrente.  

11 - Os regimes que decorrem do presente 

artigo prevalecem sobre quaisquer leis especiais 
vigentes à data de entrada em vigor da presente 
lei.  

 
Artigo 118.º  

Entrada em vigor e produção de efeitos  

 
1 - Sem prejuízo do disposto no número 

seguinte, a presente lei entra em vigor no 1.º 
dia do mês seguinte ao da sua publicação e 

produz efeitos nos termos dos n.os 3 a 7.  
2 - O n.º 2 do artigo 54.º, o artigo 87.º, os 

n.os 3 dos artigos 95.º a 100.º e os artigos 

101.º, 106.º, n.º 4, 107.º, 112.º e 118.º entram 
em vigor no dia seguinte ao da publicação da 
presente lei.  

3 - De forma a permitir a aplicação dos 
regimes prevista no artigo anterior, produzem 
efeitos com a entrada em vigor da presente lei 
os artigos 1.º a 5.º, 7.º e 8.º, a alínea a) do n.º 

4 do artigo 9.º, o artigo 10.º, os artigos 46.º a 
48.º, o artigo 67.º, na parte em que consagra os 
prémios de desempenho, os artigos 74.º a 76.º 

e os artigos 113.º e 117.º  
4 - Produzem igualmente efeitos com a 

entrada em vigor da presente lei os artigos 25.º 

a 30.º, 35.º a 38.º e 94.º  
5 - Os artigos 58.º a 65.º, 93.º, 102.º e 

103.º produzem efeitos na data definida no 
diploma que proceder a alterações à Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro.  
6 - Os artigos 50.º a 53.º, o n.º 1 do artigo 

54.º e os artigos 55.º a 57.º produzem efeitos 

na data da entrada em vigor da portaria prevista 
no n.º 2 do artigo 54.º  

7 - As restantes disposições da presente lei 

produzem efeitos na data de entrada em vigor 
do RCTFP.  

Aprovada em 18 de Janeiro de 2008.  
O Presidente da Assembleia da República, 

Jaime Gama.  
Promulgada em 20 de Fevereiro de 2008.  
Publique-se.  

O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva.  

Referendada em 20 de Fevereiro de 2008.  

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.  
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Artigo 15.º 

Responsabilidade disciplinar 

A infracção ao disposto no artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, determina a aplicação 

das penas previstas no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, nos termos naquele previstos. 
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Lei n.º 12-A/2008,  
de 27 de Fevereiro 

Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas 

 
Artigo 35.º 

Âmbito dos contratos de prestação de serviços 

 
(Ver página 53 a 85 do artigo 14º da presente PPL) 

 

 

 

Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que 

Exercem Funções Públicas 
 
 
 

(Ver página 30 a 31 artigo 5º da presente PPL) 
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Artigo 16.º  

Direito de inscrição na ADSE 

1 - Podem inscrever-se como beneficiários titulares da ADSE todos os trabalhadores que exerçam 

funções públicas, independentemente da modalidade de constituição da sua relação jurídica de 

emprego público. 

2 - O direito de inscrição dos trabalhadores que, à data da entrada em vigor da presente lei, tenham 

constituído uma relação jurídica de emprego que não lhes conferia tal direito deve ser exercido no 

prazo de seis meses a contar de 1 de Janeiro de 2009. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, é correspondentemente aplicável, com as 

necessárias adaptações, o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 90/98, de 14 de Abril, 279/99, de 26 de Julho, e 234/2005, de 30 

de Dezembro, e pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de Dezembro. 

4 - Exceptuam-se do disposto no n.º 1 os trabalhadores que tenham renunciado definitivamente à 

respectiva inscrição. 
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Decreto-Lei n.º 118/83, 

de 25 de Fevereiro 
Estabelece o funcionamento e o esquema de 

benefícios da Direcção-Geral de Protecção Social 

aos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública (ADSE) 

(Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 

nºs 90/98, de 14 de Abril, 279/99, de 26 de Julho,1, 
234/2005, de 30 de Dezembro e pela Lei nº 53-

D/2006, de 29 de Dezembro) 

 
Artigo 12.º 

Inscrição e direito de opção por outro 

subsistema de saúde 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei nº 234/2005, de 30 

de Dezembro) 
 

1 - Os funcionários e agentes da administração 
central, regional e local que iniciem funções a partir 
de 1 de Janeiro de 2006, incluindo os dos serviços 

dotados de autonomia administrativa e financeira e 
ainda de outros organismos que, não sendo 
financeiramente autónomos, sejam dotados de verbas 

próprias para pagamento do seu pessoal, podem 
inscrever-se como beneficiários titulares.  

2 - A faculdade prevista no número anterior deve 
ser exercida pelo interessado no prazo de três meses 

a contar da data do início de funções, mediante o 
preenchimento do boletim de inscrição e confirmação 
do competente serviço processador de vencimentos.  

3 - Os funcionários e agentes que tenham exercido 
a faculdade prevista no n.º 1 podem, a todo o tempo, 
renunciar à inscrição na ADSE, assumindo esta 

carácter definitivo.  

4 - Os funcionários e agentes que sejam cônjuges 
ou membros de união de facto de beneficiários 
titulares de outro subsistema de saúde destinado a 

funcionários, agentes e outros servidores do Estado 
podem optar pela inscrição nesse subsistema como 
beneficiários extraordinários.  

5 - A opção prevista no número anterior deve 
realizar-se no prazo de três meses a contar da data 
de celebração do casamento ou da aquisição da 

qualidade de funcionário ou agente.  
6 - No caso das uniões de facto, o prazo para o 

exercício do direito de opção previsto no n.º 4 é 
regulado através da portaria prevista no n.º 4 do 

artigo 8.º  
7 - O exercício do direito de opção por funcionário 

ou agente inscrito na ADSE determina o cancelamento 

dessa inscrição, bem como a dos respectivos 
familiares ou equiparados inscritos.  

                                                 
1
 Decreto-Lei nº 279/99, de 26 de Julho revogado. 
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Artigo 17.º 

Revisão das carreiras, dos corpos especiais e dos níveis remuneratórios das comissões de 

serviço 

1 - Sem prejuízo da revisão que deva ter lugar nos termos legalmente previstos, mantêm-se as carreiras 

que ainda não tenham sido objecto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência, 

designadamente as de regime especial e os corpos especiais, bem como a integração dos respectivos 

trabalhadores, sendo que: 

a) Só após tal revisão, tem lugar, relativamente a tais trabalhadores, a execução das transições 

através da lista nominativa referida no artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, excepto no respeitante à modalidade de constituição da sua relação jurídica de 

emprego público e às situações de mobilidade geral do, ou no, órgão ou serviço; 

b) Até ao início de vigência da revisão: 

i) A portaria referida no n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, fixa 

a actualização dos montantes pecuniários correspondentes aos índices remuneratórios 

para vigorar durante o ano de 2009; 

ii) As carreiras em causa regem-se pelas disposições normativas actualmente aplicáveis, 

com as alterações decorrentes dos artigos 46.º a 48.º, 74.º, 75.º e 113.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro; 

iii) O n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, não lhes é aplicável, 

apenas o vindo a ser relativamente aos concursos pendentes na data do início da referida 

vigência. 

2 - O disposto no número anterior é aplicável, na parte adequada, aos níveis remuneratórios das 

comissões de serviço. 

3 - Aos concursos pendentes de recrutamento para a categoria de guarda na carreira militar da Guarda 

Nacional Republicana, para a carreira de agente da Polícia de Segurança Pública, para a carreira de 

investigação criminal e para as carreiras especialista superior, especialista e especialista-adjunto do 

grupo de pessoal de apoio à investigação criminal da Policia Judiciária, bem como para a categoria de 
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guarda da carreira do Corpo da Guarda Prisional, não é aplicável o n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

4 - É revogada a referência às «Alíneas a) a d) do n.º 5 do artigo 62.º e artigos 73.º a 76.º, 133.º a 136.º e 

140.º a 142.º do Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro» constante do mapa VIII anexo ao 

Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho. 
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Lei n.º 12-A/2008,  
de 27 de Fevereiro 

Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 
e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas 

 

Artigo 46.º 
Alteração do posicionamento remuneratório: 

Opção gestionária 

 
Artigo 47.º 

Alteração do posicionamento remuneratório: 

Regra 
 

Artigo 48.º 
Alteração do posicionamento remuneratório: 

Excepção 
 

Artigo 68.º 

Tabela remuneratória única 
 

Artigo 74.º 

Preparação da atribuição 
 

Artigo 75.º 
Condições da atribuição dos prémios de 

desempenho 
 

Artigo 103.º 

Conversão das requisições, destacamentos, 
cedências ocasionais e especiais e afectações 

específicas 

 
Artigo 109.º 

Lista nominativa das transições e manutenções 
 

Artigo 110.º 
Concursos de recrutamento e selecção de pessoal 

 

Artigo 113.º 
Relevância das avaliações na alteração do 

posicionamento remuneratório e nos prémios de 

desempenho 
 
 

(Ver página 53 a 85 do artigo 14º da presente PPL) 
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Decreto-Lei n.º 275-A/2000, 
de 9 de Novembro 

Aprova a Lei Orgânica da Polícia Judiciária 
(Rectificado pela Declaração de Rectificação nº 

16-D/2000, de 30 de Novembro) 

 

Artigo 62.º 
Grupos de pessoal e carreiras 

 

1 - O pessoal da Polícia Judiciária constitui 
um corpo superior e especial, está integrado no 
quadro único, constante do anexo I ao presente 

diploma, do qual faz parte integrante, e é 
constituído pelos seguintes grupos de pessoal:  

 

a) Dirigente; 

b) De investigação criminal; 
c) De chefia de apoio à investigação 

criminal; 

d) De apoio à investigação criminal. 
 

2 - O grupo de pessoal dirigente compreende 
os seguintes cargos: 

 

a) Director nacional; 
b) Director nacional-adjunto; 

c) Subdirector nacional-adjunto; 
d) Director de departamento central; 
e) Director de departamento. 
 

3 - A carreira de investigação criminal 
compreende as seguintes categorias: 

 

a) Coordenador superior de investigação 
criminal; 

b) Coordenador de investigação criminal; 

c) Inspector-chefe; 

d) Inspector; 
e) Agente motorista. 
 

4 - O grupo de pessoal de chefia de apoio à 
investigação criminal compreende os seguintes 
cargos:  

 

a) Chefe de área; 
b) Chefe de sector; 

c) Chefe de núcleo. 
 

5 - O grupo de pessoal de apoio à 
investigação criminal compreende as seguintes 

carreiras:  
 

a) Especialista superior; 

b) Especialista; 
c) Especialista-adjunto; 
d) Especialista auxiliar; 

e) Segurança. 
 

6 - O pessoal operário e auxiliar, não fazendo 
parte do corpo superior e especial, integra o 

quadro único.  
7 - O quadro de pessoal da Polícia Judiciária 

pode ser alterado por portaria conjunta dos 

Ministros das Finanças, da Justiça e do membro 
do Governo responsável pela área da 
Administração Pública.  

Artigo 73.º 
Especialista superior 

 
Ao especialista superior compete, 

designadamente: 
 

a) Prestar assessoria técnica ou pericial 
nos domínios jurídico, médico, 
psicológico, económico, financeiro, 

bancário, contabilístico ou de 
mercado de valores mobiliários, da 
criminalística, das telecomunicações, 

da informática, da informação pública 
e dos estudos de prevenção, do 
planeamento e da organização, da 
documentação, da tradução técnica e 

interpretação e da gestão e 
administração dos recursos humanos 
e de apoio geral no âmbito das 

actividades de prevenção e 
investigação criminal e de 
coadjuvação judiciária;  

b) Participar em reuniões, comissões e 
grupos de trabalho; 

c) Elaborar estudos e pareceres; 
d) Conceber, adaptar e ou aplicar 

métodos e processos técnico-
científicos; 

e) Recolher e tratar informação para 

divulgação nas áreas de interesse 
para a Polícia Judiciária;  

f) Utilizar os equipamentos e os meios 

disponíveis necessários à execução 
das suas tarefas e zelar pela 
respectiva guarda, segurança e 

conservação;  

g) Colaborar em acções de formação. 
 

Artigo 74.º 

Especialista 
 

Ao especialista compete, designadamente, 

efectuar trabalhos que se destinam a apoiar os 
especialistas superiores na recolha e tratamento 
de dados, no levantamento de situações e na 
elaboração de relatórios e pareceres da área 

funcional em que se integram.  
 

Artigo 75.º 

Especialista-adjunto 
 

Ao especialista-adjunto compete, 

designadamente, executar, a partir de 
instruções, trabalhos de apoio aos especialistas 
superiores e especialistas, nos domínios da 
polícia científica, da polícia técnica, da 

criminalística, das telecomunicações, da 
informática e da perícia financeira e 
contabilística.  
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Artigo 76.º 
Especialista auxiliar 

 

Ao especialista auxiliar compete, 
designadamente, executar, a partir de 
instruções superiores, todo o processamento de 

apoio relativo à unidade orgânica em que se 

encontra colocado.  
 

Artigo 133.º 

Especialista superior 
 

1 - A carreira de especialista superior 

compreende nove escalões. 
2 - Têm acesso ao escalão 9 os especialistas 

superiores do escalão 8 com três anos de 
permanência no escalão classificados de Muito 

bom e mediante realização de concurso de 
provas públicas, que consiste na apreciação e 
discussão:  

 

a) Do currículo profissional do candidato; 
b) De um trabalho versando um tema 

que estabeleça uma clara e nítida 
correlação com a função.  

 

3 - Têm acesso ao escalão 6 os especialistas 

superiores do escalão 5 com três anos de 
permanência no escalão classificados de Bom 
com distinção e mediante procedimento interno 

de selecção, que consiste na apreciação do 
currículo profissional.  

4 - O ingresso na carreira de especialista 
superior faz-se de entre indivíduos licenciados, 

aprovados em estágio, possuidores de carta de 
condução de veículos ligeiros, bem como de 

entre especialistas com, pelo menos, sete anos 

de serviço na carreira, habilitados com curso 
superior que não confira o grau de licenciatura, 
independentemente de realização de estágio, 

aprovados em acção de formação específica.  
5 - Para os efeitos do disposto no número 

anterior, são fixadas, em relação aos lugares a 
prover, as seguintes percentagens:  

 

a) Indivíduos habilitados com o grau de 
licenciatura - 75%; 

b) Especialistas - 25%. 
 

6 - Se, decorrido um concurso, o número de 

candidatos aprovados não preencher as 
percentagens fixadas no número anterior, os 
lugares sobrantes são distribuídos pelos outros 
candidatos aprovados.  

 
Artigo 134.º 
Especialista 

 
1 - A carreira de especialista compreende 

nove escalões. 

2 - Têm acesso ao escalão 9 os especialistas 
do escalão 8 com três anos de permanência no 
escalão classificados de Muito bom e mediante 
realização de concurso de provas públicas, que 

consiste na apreciação e discussão:  
 

a) Do currículo profissional do candidato; 

b) De um trabalho versando um tema 
que estabeleça uma clara e nítida 
correlação com a função.  

 

3 - Têm acesso ao escalão 6 os especialistas 
do escalão 5 com três anos de permanência no 
escalão classificados de Bom com distinção e 

mediante procedimento interno de selecção, que 
consiste na apreciação do currículo profissional.  

4 - O ingresso na carreira de especialista faz-
se de entre indivíduos habilitados com curso 

superior que não confira o grau de licenciatura, 
aprovados em estágio, possuidores de carta de 
condução de veículos ligeiros, bem como de 

entre especialistas-adjuntos e especialistas 
auxiliares com, pelo menos, 7 e 15 anos de 
serviço na carreira, e em ambos os casos 

possuidores das adequadas habilitações para 
ingresso na correspondente carreira, 
independentemente de estágio, aprovados em 
acção de formação específica.  

5 - Para os efeitos do disposto no número 
anterior, são fixadas, em relação aos lugares a 
prover, as seguintes percentagens:  

 

a) Indivíduos habilitados com curso 
superior que não confira o grau de 

licenciatura - 75%;  
b) Especialistas-adjuntos e auxiliares - 

25%. 
 

6 - Se, decorrido um concurso, o número de 
candidatos aprovados não preencher as 
percentagens fixadas no numero anterior, os 

lugares sobrantes são distribuídos pelos outros 
candidatos.  

Artigo 135.º 

Especialista-adjunto 
 

1 - A carreira de especialista-adjunto 
compreende nove escalões. 

2 - Têm acesso ao escalão 9 os especialistas-
adjuntos do escalão 8 com três anos de 
permanência no escalão classificados de Muito 

bom e mediante realização de concurso de 
provas públicas, que consiste na apreciação e 
discussão:  

 

a) Do currículo profissional do candidato; 
b) De um trabalho versando um tema 

que estabeleça uma clara e nítida 

correlação com a função.  
 

3 - Têm acesso ao escalão 6 os especialistas-

adjuntos do escalão 5 com três anos de 
permanência no escalão classificados de Bom 
com distinção e mediante procedimento interno 
de selecção, que consiste na apreciação do 

currículo profissional.  
4 - O ingresso na carreira de especialista-

adjunto faz-se de entre indivíduos aprovados em 

estágio, possuidores de carta de condução de 
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veículos ligeiros, habilitados com o 12.º ano ou 
equivalente, salvo quando se destinar às áreas 
funcionais de telecomunicações, informática ou 

de perícia financeira e contabilística, em que são 
admitidos titulares das seguintes habilitações:  

 

a) Telecomunicações - curso de natureza 

técnica, técnico-profissional e 
tecnológica ou profissional, com 
formação específica em 

telecomunicações, que confira 
certificado de qualificação profissional 
de nível III e que atribua certificado 

ou diploma equivalente ao do ensino 
secundário regular ou 12.º ano ou 
equivalente e curso de formação 
profissional em telecomunicações ou 

electrónica oficialmente reconhecido;  
b) Informática - curso de natureza 

técnica, técnico-profissional e 

tecnológica ou profissional, com 
formação específica em informática, 
que confira certificado de qualificação 

profissional de nível III e que atribua 
certificado ou diploma equivalente ao 
do ensino secundário regular ou 12.º 
ano ou equivalente e curso de 

formação profissional em informática 
oficialmente reconhecido;  

c) Perícia financeira e contabilística - 

curso de natureza técnica, técnico-
profissional e tecnológica ou 
profissional, com formação específica 

em contabilidade, que confira 
certificado de qualificação profissional 
de nível III e que atribua certificado 

ou diploma equivalente ao do ensino 

secundário regular ou 12.º ano ou 
equivalente e curso de formação 
profissional em contabilidade 

oficialmente reconhecido.  
 

Artigo 136.º 

Especialista auxiliar 
 

1 - A carreira de especialista auxiliar 
compreende nove escalões. 

2 - Têm acesso ao escalão 9 os especialistas 
auxiliares do escalão 8 com três anos de 
permanência no escalão classificados de Muito 

Bom, mediante realização de concurso de provas 
públicas, que consiste na apreciação e 
discussão:  

a) Do currículo profissional do candidato; 
b) De um trabalho versando um tema 

que estabeleça uma clara e nítida 
correlação com a função.  

 

3 - Têm acesso ao escalão 6 os especialistas 
auxiliares do escalão 5 com três anos de 

permanência no escalão classificados de Bom 
com distinção e mediante procedimento interno 

de selecção, que consiste na apreciação do 
currículo profissional.  

4 - O ingresso na carreira de especialista 

auxiliar faz-se de entre indivíduos aprovados em 
estágio habilitados com o 11.º ano ou 
equivalente e possuidores de carta de condução 

de veículos ligeiros.  

 
Artigo 140.º 
Mobilidade 

 
1 - Nos casos de mobilidade para carreira 

superior, nos termos previstos na presente 

subsecção, a integração na nova carreira faz-se 
em escalão a que corresponda:  

 

a) O mesmo índice remuneratório; 

b) Na falta de coincidência, o índice 
superior mais aproximado na 
estrutura da carreira.  

 

2 - Nas situações previstas na alínea a) do 
número anterior, o tempo de serviço no escalão 
de origem releva para progressão na nova 

carreira.  
Artigo 141.º 

Dispensa de concurso ou procedimento 

interno de selecção 
 

Os funcionários integrados nas carreiras do 

pessoal de apoio à investigação criminal 
aprovados em concurso para o escalão mais 
elevado da carreira ficam dispensados da 
realização de concurso ou procedimento interno 

de selecção para integração nos diversos 
escalões da nova carreira.  

 

SUBSECÇÃO V 
Pessoal operário e auxiliar 

 

Artigo 142.º 
Pessoal operário e auxiliar 

 
O recrutamento, o provimento, a promoção e 

a progressão nas carreiras de pessoal operário e 
auxiliar fazem-se nos termos da lei geral.  

 

 
 

Decreto-Lei n.º 121/2008, 

de 11 de Julho 
Extingue carreiras e categorias cujos 

trabalhadores transitam para as carreiras 
gerais 

 
MAPA VIII 

Disposições normativas revogadas 

 
Alíneas a) a d) do n.º 5 do artigo 62.º e 

artigos 73.º a 76.º, 133.º a 136.º e 140.º a 

142.º do Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de 
Novembro.  
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Artigo 18.º 

Trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas 

Durante o ano de 2009, ao recrutamento e à mobilidade interna de trabalhadores de órgãos e serviços 

das administrações regionais e autárquicas para os restantes órgãos e serviços aos quais é aplicável a Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 6 e 7 

do artigo 6.º da referida lei, com vista ao cumprimento dos princípios orientadores da gestão dos 

recursos humanos na Administração Pública 
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Lei n.º 12-A/2008,  
de 27 de Fevereiro 

Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas 

 
Artigo 6.º 

Gestão dos recursos humanos em função dos 

mapas de pessoal 
 

(Ver página 53 a 85 do artigo 14º da presente PPL) 
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Artigo 19.º 

Admissões de pessoal 

1 - Até 31 de Dezembro de 2009, carecem de parecer favorável do ministro responsável pela área das 

finanças e da administração pública: 

a) O despacho relativo à admissão de pessoal para o ingresso nas diversas categorias dos 

quadros permanentes das Forças Armadas, previsto no n.º 2 do artigo 195.º do Estatuto dos 

Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho; 

b) As decisões relativas à admissão do pessoal militarizado ou equiparado e com funções 

policiais e de segurança ou equiparado. 

2 - Os pareceres referidos no número anterior devem ter presente o disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2006, de 18 de Abril. 
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Decreto-Lei n.º 236/99, 

de 25 de Junho 

Aprova o Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas 

(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 25/2000, 

de 23 de Agosto e pelos Decretos-Leis nos  197-A/2003, 

de 30 de Agosto, 70/2005, de 17 de Março, 166/2005, 
de 23 de Setembro e 330/2007, de 9 de Outubro) 

 

Artigo 195.º 
Cessação de graduação 

 

1 - Para além dos casos previstos no artigo 70.º, a 
graduação do militar cessa com a sua transição para a 
situação de reserva.  

2 - O militar, uma vez cessada a graduação, 

permanece no posto em que se encontrava 
efectivamente promovido, não conferindo a graduação 
qualquer direito à alteração da remuneração de reserva 

ou da pensão de reforma. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 

38/2006,  

de 18 de Abril 
Aprova um conjunto de medidas e 

procedimentos a observar por todos os 

ministérios em matéria de admissão de 

novos efectivos de pessoal, tendo em vista 
a operacionalização do princípio de uma 

nova admissão por cada duas saídas 

(Rectificada pela Declaração de Rectificação 
nº32/2006.31.05.2006) 

 

A execução da política de emprego na 
Administração Pública, nomeadamente para 
concretização da regra de recrutamento de um 

novo efectivo por cada dois saídos e para 
prossecução do objectivo de redução de 
efectivos previsto no Programa do Governo, 

exige o estabelecimento de regras e 
procedimentos a observar por todos os 
ministérios para que aqueles objectivos sejam 
cumpridos sem que, simultaneamente, se 

percam de vista as necessidades específicas dos 
vários sectores da Administração.  

Assim, sem prejuízo do resultado final, o 

princípio de uma entrada por cada duas saídas 
deve comportar variantes, designadamente 
operando um número de substituições igual ao 

número de saídas nos casos de carreiras elas 
próprias críticas, estabelecendo, para outras, 
diferentes proporções, bem como determinando 
a impossibilidade de novas admissões noutras, 

independentemente do número de saídas 
verificadas. Estas variantes, válidas quer numa 
perspectiva sectorial quer numa perspectiva 

global, implicam uma clara definição de 
prioridades.  

Nesta ordem de ideias, são introduzidos os 

conceitos de nível e de índice de substituição, 
visando a avaliação da 
dispensabilidade/indispensabilidade de 
substituição dos efectivos saídos da 

Administração Pública por motivo de 
aposentação, ou qualquer outro, feita por cada 
serviço e ministério.  

Visando garantir o suprimento de 
necessidades específicas, é consignada uma 
reserva de recrutamento a ser gerida 

globalmente para toda a administração central.  
Mantém-se, por outro lado, o princípio de que 

para a substituição de pessoal desvinculado só 
pode recorrer-se a novas admissões se tal 

substituição não for possível de efectuar 
mediante recurso a pessoal que se reconheça 
exceder as necessidades de certos sectores da 

Administração Pública ou quando a utilização de 
mecanismos de qualificação e mobilidade de 
recursos humanos existentes não se mostre 

viável face às especificidades e qualificações 
técnicas exigidas pelas funções em concreto.  

Refira-se ainda que uma análise da actual 
distribuição dos efectivos da administração 

central demonstra que os esforços de redução 
devem incidir sobre todos os ministérios.  

As presentes medidas devem constituir ainda 
um instrumento de requalificação dos recursos 
humanos da Administração Pública, tal como 

assumido no Programa do Governo, no Plano 

Tecnológico e no Programa Nacional de Acção 
para o Crescimento e Emprego, em particular no 
que respeita às áreas de investigação e 

desenvolvimento e a outros domínios onde é 
premente a exigência de pessoal mais 
qualificado.  

A presente resolução dá igualmente 
cumprimento ao n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de Dezembro.  

Assim: 

Nos termos das alíneas d) e g) do artigo 
199.º da Constituição, o Conselho de Ministros 
resolve:  

1 - Estabelecer as normas de concretização 
da regra de recrutamento externo de um novo 
efectivo por cada dois saídos a serem 

observadas por todos os ministérios e que 
constam dos números seguintes.  

2 - Estabelecer que na substituição dos 
efectivos saídos da Administração Pública, 

directa e indirecta, seja por aposentação ou por 
qualquer outra forma de desvinculação, por 
efectivos admitidos por nomeação, contrato 

individual de trabalho sem termo, contrato 
administrativo de provimento ou outros 
contratos administrativos, devem ser 

observados os seguintes princípios:  
 

a) A substituição dos efectivos saídos por 

novos efectivos admitidos só é 
admissível nos casos em que a 
utilização de mecanismos de 

mobilidade e requalificação dos 
recursos humanos existentes ou o 
recurso ao pessoal habilitado com o 

curso de estudos avançados em 
Gestão Pública se mostre impossível 
devido às especificidades e 

qualificações técnicas exigidas pelas 
funções em concreto;  

b) A substituição dos efectivos saídos 
deve ter em conta o aumento da 

qualificação e o rejuvenescimento dos 
recursos humanos na Administração 
Pública;  

c) A promoção activa pela Administração 
Pública, enquanto entidade 
empregadora, de uma política de 

igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres, providenciando 
escrupulosamente no sentido de 
evitar toda e qualquer forma de 

discriminação;  
d) A promoção activa pela Administração 

Pública, enquanto entidade 

empregadora, de uma política de 
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integração das pessoas portadoras de 
deficiência, em cumprimento do 
disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, 

de 3 de Fevereiro;  
e) Não deve ser utilizada integralmente 

a «quota» admissível de substituição 

de dois efectivos saídos por um 

efectivo admitido.  
 

3 - Em cumprimento dos princípios referidos 
no número anterior, a substituição de efectivos 
saídos obedece às seguintes regras:  

 

a) Determinação do número global de 

efectivos saídos, por serviço ou 
organismo, no ano transacto;  

b) Distribuição dos efectivos referidos na 

alínea anterior por carreiras e por 
níveis de substituição, nos termos do 
anexo à presente resolução e que 

dela faz parte integrante, que 
traduzem o grau de dispensabilidade 
ou de indispensabilidade, em 
concreto, da substituição de efectivos 

saídos;  
c) Aplicação do índice de substituição, 

constante do referido anexo à 

presente resolução, ao número de 
efectivos saídos, distribuídos nos 
termos da alínea anterior, para 

determinação do número de efectivos 
cujo recrutamento é admissível por 
carreira;  

d) Da aplicação referida na alínea 

anterior não pode resultar um 
número total superior ao que 
resultaria da aplicação da regra de 

substituição de dois efectivos saídos 
por um novo efectivo admitido;  

e) Constituição de uma reserva global de 

recrutamentos admissíveis, resultante 
da aplicação de uma percentagem 
aos valores totais, por ministério, 
apurados após utilização do índice de 

substituição, nos termos da alínea c), 
a utilizar em situações de reconhecida 
necessidade que não tenha sido 

possível acautelar nos anteriores 
procedimentos;  

f) A percentagem a que se refere a 

alínea anterior é fixada anualmente 
por despacho do Primeiro-Ministro, 
sob proposta do Ministro de Estado e 
das Finanças;  

g) Os arredondamentos para a unidade a 
que houver lugar nas operações 
previstas nas alíneas c) e e) fazem-se 

por defeito e por excesso, 
respectivamente, entendendo-se por 
defeito o arredondamento para a 

unidade expressa independentemente 
do valor das casas decimais e por 
excesso o arredondamento para a 
unidade seguinte desde que o valor 

encontrado tenha uma expressão 
decimal igual ou superior a 0,1;  

h) O número de entradas admitidas por 

Ministério, após a aplicação da 
percentagem a que se referem as 
anteriores alíneas e) e f), pode ser 

distribuído pelas diversas carreiras, 

ainda que tal signifique ultrapassar os 
índices de substituição.  

 

4 - Nos casos de mobilidade, designadamente de 
comissão de serviço, de requisição ou de 

destacamento, a determinação do número de 
efectivos saídos referida na alínea a) do número 
anterior deve ser feita nos respectivos quadro e 

carreira de origem.  
5 - Na aplicação dos índices de substituição 

referidos nas alíneas b) e c) do número anterior 
deve ter-se em conta a necessidade de 

aumentar a qualificação de recursos humanos na 
Administração Pública.  

6 - A aplicação do disposto nas alíneas a) a 

d) do n.º 3 é da responsabilidade dos diversos 
serviços e organismos, devendo os mesmos 
remeter os elementos apurados às secretarias-

gerais ou departamentos de recursos humanos 
com competências nesse domínio para todo o 
ministério.  

7 - As secretarias-gerais ou departamentos 

de recursos humanos, após processo de análise, 
elaboram proposta global, organizada por 
serviço e por carreira, com aplicação do disposto 

na alínea e) do n.º 3, a submeter a despacho do 
membro do Governo competente.  

8 - A proposta referida no número anterior 

não pode traduzir-se em encargos mensais com 

os efectivos admitidos em valor superior aos 
encargos mensais com os efectivos saídos.  

9 - Após decisão final no ministério, o 

processo é enviado ao Ministério das Finanças e 
da Administração Pública para os efeitos do 
disposto nos n.os 13 e 14.  

10 - O processo referido no número anterior 
deve traduzir a proposta global do ministério e 
deve incluir, por serviço e por carreira, o número 

de funcionários aposentados ou saídos e o 
número de funcionários a admitir, o número de 
funcionários a incluir em reserva global, a 
declaração fundamentada de ter sido cumprido 

no ministério o disposto na alínea d) do n.º 3 e 
no n.º 8 e as necessidades de efectivos a 
satisfazer por via da reserva global.  

11 - Excepcionalmente, sem prejuízo da 
observância do disposto nos números anteriores, 
mediante adequada fundamentação, pode ser 

autorizada a admissão de efectivos em número 
superior ao previsto na presente resolução se, 
por aplicação de regimes especiais de condições 
de prestação de trabalho ainda em vigor, a 

despesa resultante de tal admissão for inferior à 
que ocorreria com a alteração das condições de 
prestação de trabalho dos efectivos já 

existentes.  
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12 - A admissão de pessoas portadoras de 
deficiência para além das quotas obrigatórias 
fixadas no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 

Fevereiro, confere aos serviços uma reserva de 
recrutamento em número igual ao número de 
admissões efectuadas naquelas circunstâncias, a 

qual é garantida através da reserva global de 

recrutamento do ano seguinte àquele em que 
ocorreram as admissões.  

13 - As decisões relativas à utilização da 

reserva referida na alínea e) do n.º 3 são da 
competência do Primeiro-Ministro, sob proposta 
do Ministro de Estado e das Finanças.  

14 - O cumprimento do disposto na presente 
resolução fundamenta as decisões de 
descongelamento de admissões previstas no 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de 

Fevereiro, aquelas do artigo 16.º da Lei n.º 60-
A/2005, de 30 de Dezembro, e as autorizações 
para celebração de contratos individuais de 

trabalho, contratos administrativos de 
provimento e outros contratos administrativos e 
outras decisões condicionadoras do 

recrutamento de efectivos fora da Administração 
Pública.  

15 - Sempre que as propostas de novas 
admissões apresentadas pelos ministérios se 

fundamentem na necessidade de recrutar fora 
da Administração Pública, em obediência a 
regimes específicos que o determinem, 

juntamente com a proposta formulada devem 
ser enunciados igualmente os princípios a que 
deve subordinar-se a alteração desses regimes, 

no sentido de ser afastada aquela 
obrigatoriedade.  

16 - A Direcção-Geral da Administração 
Pública providencia no sentido de disponibilizar 

os necessários instrumentos de recolha de 
informação, em suporte informático, e publicita 
no respectivo site um exemplo de aplicação das 

regras fixadas nos n.os 3 e 10.  
17 - O disposto nos n.os 6 e 9 deve ser 

cumprido até 30 de Abril e 31 de Maio, 

respectivamente, devendo as secretarias-gerais 
apresentar a proposta global, a que se refere o 
n.º 6, no prazo de 15 dias após a recepção dos 
elementos enviados pelos serviços.  

18 - Em matéria de pessoal contratado em 
regime de prestação de serviço, nas 
modalidades de tarefa e avença:  

 

a) Os serviços e organismos que 
disponham de pessoal naquele 

regime devem, no prazo de 30 dias, 
comunicar ao membro do Governo de 
quem dependam a justificação dessas 
situações de modo a proceder-se à 

avaliação da sua necessidade;  
b) A comunicação referida na alínea 

anterior é nominativa, indicando a 

correspondente remuneração, o início 
e o fim previsto para a situação e, no 
caso de ter havido renovação, com ou 

sem interrupção, a indicação de todos 
os períodos temporais decorridos;  

c) A informação referida nas alíneas 

anteriores relativa às situações cuja 
necessidade de manutenção seja 
reconhecida é transmitida ao 

Ministério das Finanças e da 

Administração Pública.  
 

19 - Para os efeitos previstos na presente 
resolução, as situações de pré-aposentação, pré-
reforma, disponibilidade e reserva, fora da 

efectividade de serviço, nas Forças Armadas e 
nas forças e serviços de segurança, bem como 
as situações de disponibilidade dos funcionários 

diplomáticos, são equiparadas às situações de 
aposentação, reforma ou outra forma de 
desvinculação, devendo, contudo, ser 
expressamente identificadas na documentação 

referida nos n.os 6, 7, 9 e 10.  
20 - As normas de concretização da regra 

global de recrutamento externo de um efectivo 

por cada dois saídos e dos princípios fixados pela 
presente resolução para o pessoal dos 
estabelecimentos de ensino básico, secundário e 

superior constam de despachos conjuntos dos 
Ministros de Estado e das Finanças, da Educação 
e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

21 - Sem prejuízo da observância das normas 

fixadas na presente resolução e da adopção de 
outras medidas legislativas em matéria de 
mobilidade, o Governo, mediante proposta do 

Ministro de Estado e das Finanças, deve 
estabelecer, na sequência da fixação das macro-
estruturas dos ministérios no âmbito do 

Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 124/2005, de 4 de 
Agosto, mecanismos relativos à avaliação das 

necessidades de efectivos de todos os 
ministérios, tendo em conta as suas 
especificidades, a serem satisfeitas por 

mecanismos de mobilidade ou por recurso a 
recrutamento no exterior para o período que 
decorre até 2009, por forma a se cumprirem os 

objectivos fixados em matéria de redução de 
efectivos da Administração Pública.  

22 - O Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social comunica ao Ministério das 

Finanças e da Administração Pública, até ao final 
de cada mês, o número de trabalhadores 
inscritos no regime geral de segurança social, 

por cada instituição pública, no mês anterior, 
bem como aos demais ministérios o número 
relativo às instituições públicas deles 

dependentes.  
23 - O cumprimento da presente resolução 

não dispensa a observância do disposto na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 

97/2002, de 18 de Maio.  
Presidência do Conselho de Ministros, 30 de 

Março de 2006. - O Primeiro-Ministro, José 

Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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Artigo 20.º 

Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto, e Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto 

1 - O disposto nas primeiras partes do artigo 20.º da Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto, e do artigo 36.º 

da Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, não prejudica a aplicação, com as necessárias adaptações a 

ocorrer até ao dia 30 de Junho de 2009, do disposto no n.º 6 do artigo 3.º da Lei n.º 66-B/2007, de 

28 de Dezembro. 

2 - O disposto nas segundas partes do artigo 20.º da Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto, e do artigo 36.º 

da Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, não prejudica a aplicação do disposto no artigo 119.º da Lei n.º 

67-A/2007, de 31 de Dezembro, e, com as necessárias adaptações, no n.º 1 do artigo 17.º com 

excepção da aplicação do último artigo referido na subalínea ii) da alínea b).  
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Lei n.º 49/2008, 
de 27 de Agosto 

Aprova a Lei de Organização da Investigação 

Criminal 

 
Artigo 20.º 

Disposição transitória 

 
A avaliação de desempenho dos elementos das 

forças e dos serviços de segurança e do pessoal oficial 

de justiça é regulada em legislação especial, ficando 
excepcionados da aplicação do disposto no artigo 113.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e sujeitos 

aos respectivos regimes estatutários. 
 
 
 

 
 
 

Lei n.º 53/2008, 
de 29 de Agosto 

Aprova a Lei de Segurança Interna 

 
Artigo 36.º 

Disposição transitória 
 

A avaliação de desempenho dos elementos das 
Forças e dos Serviços de Segurança é regulada em 
legislação especial, ficando excepcionados da aplicação 

do disposto no artigo 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, e sujeitos aos respectivos regimes 
estatutários.  
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Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de Dezembro 

Estabelece o sistema integrado de gestão e 
avaliação do desempenho na Administração 

Pública 

 

Artigo 3.º 
Adaptações 

 

1 - O SIADAP concretiza-se nos princípios, 
objectivos e regras definidos na presente lei.  

2 - Podem ser aprovados sistemas alternativos ao 

SIADAP adaptados às especificidades das 
administrações regional e autárquica, através de 
decreto legislativo regional e decreto regulamentar, 
respectivamente.  

3 - Por portaria conjunta dos membros do Governo 
da tutela e responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, podem ser realizadas 

adaptações ao regime previsto na presente lei em razão 
das atribuições e organização dos serviços, das 
carreiras do seu pessoal ou das necessidades da sua 

gestão.  
4 - No caso dos institutos públicos, a adaptação 

referida no número anterior é aprovada em 
regulamento interno homologado pelos membros do 

Governo referidos no número anterior.  
5 - Em caso de relações jurídicas de emprego 

público constituídas por contrato, a adaptação ao 

regime previsto na presente lei pode constar de acordo 
colectivo de trabalho.  

6 - As adaptações ao SIADAP previstas nos números 

anteriores são feitas respeitando o disposto na presente 
lei em matéria de:  

 

a) Princípios, objectivos e subsistemas do 

SIADAP;  
b) Avaliação do desempenho baseada na 

confrontação entre objectivos fixados e 

resultados obtidos e, no caso de dirigentes 
e trabalhadores, também as competências 
demonstradas e a desenvolver;  

c) Diferenciação de desempenhos, respeitando 
o número mínimo de menções de avaliação 
e o valor das percentagens máximas 
previstos na presente lei.  
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Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2008 
 

CAPÍTULO XVII 

Disposições finais 

 
Artigo 119.º 

Regime transitório de progressão nas 

carreiras e de prémios de desempenho na 
Administração Pública 

 

1 - A partir de 1 de Janeiro de 2008, a 
progressão nas categorias opera-se segundo as 
regras para alteração do posicionamento 
remuneratório previstas em lei que, na 

sequência da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 109/2005, de 30 de Junho, defina 
e regule os novos regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, produzindo 
efeitos a partir daquela data.  

2 - No ano de 2008, nos órgãos, serviços e 
carreiras em que os sistemas de avaliação de 
desempenho permitem a ordenação dos 
trabalhadores e dos dirigentes de nível 

intermédio por ordem decrescente de 
classificação quantitativa e nos quais não 
existem outros mecanismos remuneratórios para 

compensação do desempenho procede-se à 
atribuição de prémios de desempenho, segundo 
as regras previstas na lei referida no número 

anterior.  
3 - No ano de 2008, a gestão dos recursos 

financeiros inscritos nas rubricas de pessoal 
subordina-se à seguinte ordem de prioridades:  

 

a) Pagamento das remunerações base, 
suplementos remuneratórios e outros 

abonos aos trabalhadores em 
exercício de funções e alteração do 
posicionamento remuneratório nas 

respectivas categorias que, nos 
termos do n.º 1, devam ocorrer 
obrigatoriamente;  

b) Salvaguardados os recursos 

financeiros destinados às finalidades 
referidas na alínea anterior, 
pagamento de prémios de 

desempenho a 5 % dos trabalhadores 
e a 5 % dos dirigentes de nível 
intermédio, nos termos do n.º 2;  

c) Salvaguardados os recursos 
financeiros destinados às finalidades 
referidas nas alíneas anteriores, 
recrutamento de novos trabalhadores 

ou outras alterações do 
posicionamento remuneratório nas 
categorias, ambos a ocorrer nos 

termos legais, dentro das 
capacidades orçamentais dos 
serviços.  

 

4 - O número de trabalhadores e de 

dirigentes de nível intermédio, aos quais é 
atribuído prémio de desempenho resultante da 
aplicação das percentagens previstas na alínea 

b) do número anterior, é calculado, por excesso, 

respectivamente, nos seguintes termos:  
 

a) Pela aplicação da percentagem de 5 

% sobre o número total de 
trabalhadores do serviço em 31 de 
Dezembro de 2007 com exclusão dos 
titulares de cargos dirigentes;  

b) Pela aplicação da percentagem de 5 
% ao número total de dirigentes de 
nível intermédio em 31 de Dezembro 

de 2007, sendo que há sempre 
atribuição de prémio de desempenho 
a pelo menos um dirigente de nível 

intermédio.  
 

5 - No caso de os recursos financeiros 
inscritos nas rubricas de pessoal permitirem dar 

cumprimento à ordem de prioridades referida no 
n.º 3, o dirigente máximo do órgão ou serviço 
toma decisões, no prazo de 15 dias após a 

entrada em vigor da lei referida no n.º 1, sobre:  
 

a) O universo dos cargos e o das 

carreiras e categorias onde a 
atribuição de prémios de desempenho 
pode ter lugar, nos termos previstos 
no n.º 2, na alínea b) do n.º 3 e no 

número anterior, e sobre os 
montantes máximos dos encargos 
que o órgão ou serviço vai suportar 

com essas finalidades, com as 
desagregações necessárias daqueles 
montantes em função daqueles 

universos;  
b) Sendo o caso, o universo das 

carreiras e categorias onde podem 
ocorrer mudanças de posicionamento 

remuneratório que não sejam 
obrigatórias nos termos legais, com a 
indicação do montante máximo dos 

encargos que o órgão ou serviço se 
propõe suportar com essa finalidade.  

 

6 - No caso de os recursos financeiros 
inscritos nas rubricas de pessoal não permitirem 
o pagamento dos prémios de desempenho nos 
termos previstos no n.º 2, na alínea b) do n.º 3 

e no n.º 4, o dirigente máximo do órgão ou 
serviço elabora informação fundamentada 
solicitando o reforço do respectivo orçamento no 

montante necessário àquele pagamento.  
7 - No caso referido no número anterior, 

obtida decisão favorável ao reforço ou decisão 

fundamentada da sua recusa, o dirigente 
máximo do órgão ou serviço toma as decisões 
previstas no n.º 5 no prazo neste fixado.  
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8 - As decisões dos dirigentes referidas nos 
n.os 5 e 7 são tornadas públicas nos termos 
previstos na lei referida no n.º 1.  

9 - A actualização de suplementos 
remuneratórios em 2008 incide sobre o valor 

abonado em 2007, com referência à data de 31 
de Dezembro desse ano.  
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Artigo 21.º 

Autoridades reguladoras independentes 

1 - Os diplomas estatutários das entidades a que se referem as alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 48.º da 

Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pelos Decretos-

Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, com funções de regulação e de 

supervisão são alterados até 31 de Dezembro de 2009 por forma a convergirem, quando tal não se 

verifique, com a disciplina constante da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro, tendo em conta a natureza específica e as características próprias de 

cada uma dessas entidades. 

2 -  A convergência com o regime da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro concretiza-se pela 

observância dos princípios subjacentes ao n.º 1, n.º 2 e segunda parte do n.º 3 do artigo 5.º, n.ºs 2 e 

4 do artigo 35.º, artigo 40.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 41.º, n.ºs 1 a 3 do artigo 42.º, artigo 43.º, n.º 1 do 

artigo 45.º, n.º 3 do artigo 50.º, n.º 1 do artigo 66.º, artigo 67.º, artigo 70.º, artigo 72.º, n.ºs 1 e 2, 

n.ºs 4 e 6 do artigo 73.º, artigo 76.º, artigo 77.º, artigo 78.º e n.º 1 do artigo 79.º, todos da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro.  

3 - A competência atribuída no n.º 3 do artigo 5.º e no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 

de Fevereiro, à entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento e ao membro do 

Governo responsável pela área das finanças deve entender-se como competência própria dos 

conselhos de administração ou directivos das entidades administrativas independentes. 

4 - A convergência com o regime da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, concretiza-se através da 

aplicação dos critérios e orientações estabelecidos na lei em matéria de: 

a) Princípios e objectivos, bem como existência de sistemas de avaliação de trabalhadores, 

dirigentes e unidades orgânicas, a funcionar de forma integrada; 

b) Avaliação do desempenho baseada na confrontação entre objectivos fixados e resultados 

obtidos e, no caso dos dirigentes e trabalhadores, também as competências demonstradas e a 

desenvolver; 

c) Diferenciação de desempenhos através da fixação de um número mínimo de menções de 

avaliação e de percentagens máximas para atribuição das menções mais elevadas. 
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5 - Até à entrada em vigor das alterações estatutárias previstas no n.º 1, o regime relativo às matérias 

previstas nos números anteriores é o estabelecido nos estatutos das entidades aí referidas vigentes à 

data da entrada em vigor da presente lei. 
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Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a lei quadro dos institutos públicos 

(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 

51/2005, de 30 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 
200/2006, de 25 de Outubro e alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei nº 105/2007, de 3 

de Abril) 
 

Republicação da Lei n.º 3/2004,  

de 15 de Janeiro 
Lei quadro dos institutos públicos 

 

TÍTULO I 
Objecto e âmbito de aplicação 

 
Artigo 1.º 

Objecto 
 

1 - A presente lei estabelece os princípios e 

as normas por que se regem os institutos 
públicos.  

2 - As normas constantes da presente lei são 

de aplicação imperativa e prevalecem sobre as 
normas especiais actualmente em vigor, salvo 
na medida em que o contrário resulte 
expressamente da presente lei.  

 
Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 
1 - Os institutos públicos integram a 

administração indirecta do Estado e das Regiões 

Autónomas.  

2 - A presente lei é aplicável aos institutos 
públicos da administração do Estado e é 
aplicável aos institutos públicos das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, com as 
necessárias adaptações estabelecidas em 
decreto legislativo regional.  

 
Artigo 3.º 
Tipologia 

 
1 - Para efeitos da presente lei, consideram-

se institutos públicos, independentemente da 
sua designação, os serviços e fundos das 

entidades referidas no artigo 2.º, quando 
dotados de personalidade jurídica.  

2 - Quer os serviços personalizados quer os 

fundos personalizados, também designados 
como fundações públicas, podem organizar-se 
em um ou mais estabelecimentos, como tal se 

designando as universalidades compostas por 
pessoal, bens, direitos e obrigações e posições 
contratuais do instituto afectos em determinado 
local à produção de bens ou à prestação de 

serviços no quadro das atribuições do instituto.  
3 - Não se consideram abrangidas nesta lei 

as entidades públicas empresariais previstas no 

Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro.  

4 - As sociedades e as associações ou 
fundações criadas como pessoas colectivas de 
direito privado pelo Estado, Regiões Autónomas 

ou autarquias locais não são abrangidas por esta 

lei, devendo essa criação ser sempre autorizada 
por diploma legal.  

 

TÍTULO II 
Princípios fundamentais 

 

Artigo 4.º 
Conceito 

 

1 - Os institutos públicos são pessoas 
colectivas de direito público, dotadas de órgãos 
e património próprio.  

2 - Os institutos públicos devem em regra 

preencher os requisitos de que depende a 
autonomia administrativa e financeira.  

3 - Em casos excepcionais devidamente 

fundamentados, podem ser criados institutos 
públicos apenas dotados de autonomia 
administrativa.  

Artigo 5.º 
Princípios de gestão 

 
1 - Os institutos públicos devem observar os 

seguintes princípios de gestão: 
 

a) Prestação de um serviço aos cidadãos 

com a qualidade exigida por lei; 
b) Garantia de eficiência económica nos 

custos suportados e nas soluções 

adoptadas para prestar esse serviço;  
c) Gestão por objectivos devidamente 

quantificados e avaliação periódica 
em função dos resultados;  

d) Observância dos princípios gerais da 
actividade administrativa, quando 
estiver em causa a gestão pública.  

 

2 - Os órgãos de direcção dos institutos 
públicos devem assegurar que os recursos 
públicos de que dispõem são administrados de 

uma forma eficiente e sem desperdícios, 
devendo sempre adoptar ou propor as soluções 
organizativas e os métodos de actuação que 

representem o menor custo na prossecução 
eficaz das atribuições públicas a seu cargo.  

 

Artigo 6.º 
Regime jurídico 

 
1 - Os institutos públicos regem-se pelas 

normas constantes da presente lei e demais 
legislação aplicável às pessoas colectivas 
públicas, em geral, e aos institutos públicos, em 

especial, bem como pelos respectivos estatutos 
e regulamentos internos.  

2 - São, designadamente, aplicáveis aos 

institutos públicos, quaisquer que sejam as 
particularidades dos seus estatutos e do seu 
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regime de gestão, mas com as ressalvas 
estabelecidas no título IV da presente lei:  

 

a) O Código do Procedimento 
Administrativo, no que respeita à 
actividade de gestão pública, 

envolvendo o exercício de poderes de 

autoridade, a gestão da função 
pública ou do domínio público, ou a 
aplicação de outros regimes jurídico-

administrativos;  
b) O regime jurídico da função pública 

ou o do contrato individual de 

trabalho, de acordo com o regime de 
pessoal aplicável;  

c) O regime da administração financeira 
e patrimonial do Estado; 

d) O regime das empreitadas de obras 
públicas; 

e) O regime da realização de despesas 

públicas e da contratação pública; 
f) O regime das incompatibilidades de 

cargos públicos; 

g) O regime da responsabilidade civil do 
Estado; 

h) As leis do contencioso administrativo, 
quando estejam em causa actos e 

contratos de natureza administrativa;  
i) O regime de jurisdição e controlo 

financeiro do Tribunal de Contas. 

 
Artigo 7.º 

Ministério da tutela 

 
1 - Cada instituto está adstrito a um 

departamento ministerial, abreviadamente 

designado como ministério da tutela, em cuja lei 

orgânica deve ser mencionado.  
2 - No caso de a tutela sobre um 

determinado instituto público ser repartida ou 

partilhada por mais de um ministro, aquele 
considera-se adstrito ao ministério cujo membro 
do Governo sobre ele exerça poderes de 

superintendência.  
 

Artigo 8.º 
Fins 

 
1 - Os institutos públicos só podem ser 

criados para o desenvolvimento de atribuições 

que recomendem, face à especificidade técnica 
da actividade desenvolvida, designadamente no 
domínio da produção de bens e da prestação de 

serviços, a necessidade de uma gestão não 
submetida à direcção do Governo.  

2 - Os institutos públicos não podem ser 
criados para: 

 

a) Desenvolver actividades que nos 
termos da Constituição devam ser 

desempenhadas por organismos da 
administração directa do Estado;  

 

b) Personificar serviços de estudo e 
concepção ou serviços de 
coordenação, apoio e controlo de 

outros serviços administrativos.  
 

3 - Cada instituto público só pode prosseguir 

os fins específicos que justificaram a sua criação.  

 
Artigo 9.º 

Formas de criação 

 
1 - Os institutos públicos são criados por acto 

legislativo. 

2 - O diploma que proceder à criação de um 
instituto ou lei orgânica define a sua designação, 
jurisdição territorial, fins ou atribuições, ministro 
da tutela, órgãos e respectivas competências, a 

opção do regime de pessoal, os meios 
patrimoniais e financeiros atribuídos e inclui as 
disposições legais de carácter especial que se 

revelem necessárias, em especial sobre matérias 
não reguladas nesta lei quadro e nos diplomas 
legais genericamente aplicáveis ao novo 

instituto.  
3 - A sede dos institutos públicos é definida 

no diploma que procede à sua criação ou nos 
respectivos estatutos.  

4 - Os institutos públicos podem iniciar o seu 
funcionamento em regime de instalação, nos 
termos da lei geral.  

 
Artigo 10.º 

Requisitos e processos de criação 

 
1 - A criação de institutos públicos obedece 

cumulativamente à verificação dos seguintes 

requisitos:  
 

a) Necessidade de criação de um novo 
organismo para consecução dos 

objectivos visados;  
b) Necessidade da personalidade 

jurídica, e da consequente ausência 
de poder de direcção do Governo, 

para a prossecução das atribuições 
em causa;  

c) Condições financeiras próprias dos 

serviços e fundos autónomos, sempre 
que disponha de autonomia 
financeira;  

d) Se for caso disso, condições 
estabelecidas para a categoria 
específica de institutos em que se 
integra o novo organismo.  

 

2 - A criação de um instituto público é 
sempre precedida de um estudo sobre a sua 

necessidade e implicações financeiras e sobre os 
seus efeitos relativamente ao sector em que vai 
exercer a sua actividade.  
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Artigo 11.º 
Avaliação 

 

Para além das medidas previstas na lei de 
enquadramento orçamental referentes ao 
controlo da despesa pública, pode ser 

determinada, por despacho conjunto dos 

Ministros das Finanças e da tutela, uma 
avaliação do grau de cumprimento da missão e 
dos objectivos de cada instituto público, a 

realizar por auditores externos ou por órgãos de 
controlo oficiais.  

 

Artigo 12.º 
Estatutos 

 
1 - As disposições relativas à organização 

interna dos institutos públicos constam dos seus 
estatutos, aprovados por portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da Administração Pública e da 
tutela, e, em tudo o mais que deva ser objecto 
de regulamentação, de regulamentos internos, 

propostos pelos órgãos do instituto e aprovados 
por despacho normativo daqueles membros do 
Governo.  

2 - Nos casos de autonomia estatutária, nos 

termos da Constituição ou de lei especial, os 
estatutos são elaborados pelo próprio instituto, 
ainda que sujeitos a aprovação ou homologação 

governamental, a qual reveste a forma de 
despacho normativo.  

 

Artigo 13.º 
Criação ou participação em entidades de 

direito privado 
 

1 - Os institutos públicos não podem criar 
entes de direito privado ou participar na sua 
criação nem adquirir participações em tais 

entidades, excepto quando esteja previsto na lei 
ou nos estatutos e se mostrar imprescindível 
para a prossecução das respectivas atribuições, 

casos em que é necessária a autorização prévia 
dos Ministros das Finanças e da tutela, 
anualmente renovada.  

2 - O disposto no número anterior não 

impede que os institutos públicos autorizados 
por lei a exercer actividades de gestão financeira 
de fundos realizem, no quadro normal dessa 

actividade, aplicações em títulos.  
 

Artigo 14.º 

Princípio da especialidade 
 

1 - Sem prejuízo da observância do princípio 
da legalidade no domínio da gestão pública, e 

salvo disposição expressa em contrário, a 
capacidade jurídica dos institutos públicos 
abrange a prática de todos os actos jurídicos, o 

gozo de todos os direitos e a sujeição a todas as 
obrigações necessárias à prossecução do seu 

objecto.  
2 - Os institutos públicos não podem exercer 

actividade ou usar os seus poderes fora das suas 

atribuições nem dedicar os seus recursos a 
finalidades diversas das que lhes tenham sido 
cometidas.  

3 - Em especial, os institutos públicos não 

podem garantir a terceiros o cumprimento de 
obrigações de outras pessoas jurídicas, públicas 
ou privadas, salvo se a lei o autorizar 

expressamente.  
 

Artigo 15.º 

Organização territorial 
 

1 - Ressalvada a esfera própria da 
administração Regional Autónoma, os institutos 

públicos estaduais têm âmbito nacional, com 
excepção dos casos previstos na lei ou nos 
estatutos.  

2 - Os institutos públicos podem dispor de 
serviços territorialmente desconcentrados, nos 
termos previstos ou autorizados nos respectivos 

estatutos.  
3 - A circunscrição territorial dos serviços 

desconcentrados deve, sempre que possível, 
corresponder à dos serviços periféricos do 

correspondente ministério.  
 

Artigo 16.º 

Reestruturação, fusão e extinção 
 

1 - A reestruturação, a fusão e a extinção de 

institutos públicos são objecto de diploma de 
valor igual ou superior ao da sua criação.  

2 - Os institutos públicos devem ser extintos: 
 

a) Quando tenha decorrido o prazo pelo 
qual tenham sido criados; 

b) Quando tenham sido alcançados os 

fins para os quais tenham sido 
criados, ou se tenha tornado 
impossível a sua prossecução;  

c) Quando se verifique não subsistirem 
as razões que ditaram a 
personificação do serviço ou fundo 
em causa;  

d) Quando o Estado tiver de cumprir 
obrigações assumidas pelos órgãos 
do instituto para as quais o respectivo 

património se revele insuficiente.  
 

3 - (Revogado.) 
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TÍTULO III 
Regime comum 

 

CAPÍTULO I 
Organização 

 

SECÇÃO I 

Órgãos 
 

Artigo 17.º 

Órgãos 
 

1 - Os institutos públicos de regime comum 

adoptam um dos seguintes modelos de órgãos 
de direcção:  

 

a) Conselho directivo; ou 

b) Presidente, coadjuvado por um ou 
mais vice-presidentes, cargos de 
direcção superior de 1.º e 2.º grau, 

respectivamente.  
 

2 - Os institutos públicos dotados de 
autonomia administrativa e financeira dispõem 

ainda, obrigatoriamente, de um fiscal único.  
3 - O diploma orgânico de cada instituto pode 

prever outros órgãos, nomeadamente de 

natureza consultiva ou de participação dos 
destinatários da respectiva actividade.  

 

SECÇÃO II 
Conselho directivo 

 
Artigo 18.º 

Função 
 

O conselho directivo é o órgão colegial 

responsável pela definição da actuação dos 
institutos que optem pelo modelo previsto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, bem como 

pela direcção dos respectivos serviços, em 
conformidade com a lei e com as orientações 
governamentais.  

 

Artigo 19.º 
Composição e nomeação 

 

1 - O conselho directivo é um órgão colegial 
composto por um presidente e dois a quatro 
vogais, podendo ter também um vice-presidente 

em vez de um dos vogais.  
2 - O presidente é substituído, nas faltas e 

impedimentos, pelo vice-presidente, se o 
houver, ou pelo vogal que ele indicar, e na sua 

falta pelo vogal mais antigo.  
3 - Os membros do conselho directivo são 

nomeados por despacho conjunto do Primeiro-

Ministro e do ministro da tutela, sob proposta 
deste.  

4 - A nomeação é acompanhada da 

publicação de uma nota sobre o currículo 
académico e profissional dos nomeados.  

 

5 - Não pode haver nomeação de membros 
do conselho directivo depois da demissão do 
Governo ou da convocação de eleições para a 

Assembleia da República, nem antes da 
confirmação parlamentar do Governo recém-
nomeado.  

 

Artigo 20.º 
Duração e cessação do mandato 

 

1 - O mandato dos membros do conselho 
directivo tem a duração de três anos, sendo 
renovável por iguais períodos.  

2 - O mandato dos membros do conselho 
directivo tem como limite máximo três 
renovações.  

3 - Os membros do conselho directivo não 

podem ser providos nos mesmos cargos do 
respectivo instituto antes de decorridos três 
anos.  

4 - Os membros do conselho directivo podem 
ser livremente exonerados por quem os 
nomeou, podendo a exoneração fundar-se em 

mera conveniência de serviço.  
5 - A exoneração dá lugar, sempre que não 

se fundamente no decurso do prazo, em motivo 
justificado ou na dissolução do órgão de direcção 

e quando não se siga imediatamente novo 
exercício de funções dirigentes do mesmo nível 
ou superior, ao pagamento de uma 

indemnização de valor correspondente à 
remuneração base ou equivalente vincenda até 
ao termo do mandato, com o limite máximo de 

12 meses.  
6 - A indemnização eventualmente devida é 

reduzida ao montante da diferença entre a 
remuneração base ou equivalente como membro 

do conselho directivo e a remuneração base do 
lugar de origem à data da cessação de funções 
directivas.  

7 - Considera-se motivo justificado para 
efeitos do disposto no n.º 5: 

 

a) A falta grave de observância da lei ou 
dos estatutos do instituto; 

b) A violação grave dos deveres que lhe 
foram cometidos como membro do 

conselho directivo.  
 

8 - O apuramento do motivo justificado 

pressupõe a prévia audiência do membro do 
conselho sobre as razões invocadas, mas não 
implica o estabelecimento ou organização de 
qualquer processo.  

9 - O conselho directivo pode ser dissolvido 
mediante despacho fundamentado dos membros 
do Governo competentes para a nomeação, por 

motivo justificado, nomeadamente:  
 

a) O incumprimento das orientações, 

recomendações ou directivas 
ministeriais no âmbito do poder de 
superintendência;  
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b) O incumprimento dos objectivos 
definidos no plano de actividades 
aprovado ou desvio substancial entre 

o orçamento e a sua execução, salvo 
por razões não imputáveis ao órgão;  

c) A prática de infracções graves ou 

reiteradas às normas que regem o 

instituto;  
d) A inobservância dos princípios de 

gestão fixados nesta lei; 

e) O incumprimento de obrigações legais 
que, nos termos da lei, constituam 
fundamento de destituição dos seus 

órgãos.  
 

10 - A dissolução implica a cessação do 
mandato de todos os membros do conselho 

directivo.  
11 - No caso de cessação do mandato, os 

membros do conselho directivo mantêm-se no 

exercício das suas funções até à efectiva 
substituição, mas podem renunciar ao mandato 
com a antecedência mínima de três meses sobre 

a data em que se propõem cessar funções.  
 

Artigo 21.º 
Competência 

 
1 - Compete ao conselho directivo, no âmbito 

da orientação e gestão do instituto:  
 

a) Dirigir a respectiva actividade; 
b) Elaborar os planos anuais e 

plurianuais de actividades e assegurar 

a respectiva execução;  
c) Acompanhar e avaliar 

sistematicamente a actividade 

desenvolvida, designadamente 
responsabilizando os diferentes 
serviços pela utilização dos meios 

postos à sua disposição e pelos 
resultados atingidos;  

d) Elaborar o relatório de actividades; 
e) Elaborar o balanço social, nos termos 

da lei aplicável; 
f) Exercer os poderes de direcção, 

gestão e disciplina do pessoal; 

g) Praticar actos respeitantes ao pessoal 
previstos na lei e nos estatutos; 

h) Aprovar os projectos dos 

regulamentos previstos nos estatutos 
e os que sejam necessários ao 
desempenho das atribuições do 
instituto;  

i) Praticar os demais actos de gestão 
decorrentes da aplicação dos 
estatutos e necessários ao bom 

funcionamento dos serviços;  
j) Nomear os representantes do instituto 

em organismos exteriores; 

l) Exercer os poderes que lhe tenham 
sido delegados; 

 

m) Elaborar pareceres, estudos e 
informações que lhe sejam solicitados 
pelo membro do Governo da tutela;  

n) Constituir mandatários do instituto, 
em juízo e fora dele, incluindo com o 
poder de substabelecer;  

o) Designar um secretário a quem cabe 

certificar os actos e deliberações. 
 

2 - Compete ao conselho directivo, no 

domínio da gestão financeira e patrimonial:  
 

a) Elaborar o orçamento anual e 
assegurar a respectiva execução; 

b) Arrecadar e gerir as receitas e 
autorizar as despesas; 

c) Elaborar a conta de gerência; 

d) Gerir o património; 
e) Aceitar doações, heranças ou legados; 
f) Assegurar as condições necessárias ao 

exercício do controlo financeiro e 
orçamental pelas entidades 
legalmente competentes;  

g) Exercer os demais poderes previstos 

nos estatutos e que não estejam 
atribuídos a outro órgão.  

 

3 - Os institutos públicos são representados, 
designadamente, em juízo ou na prática de 
actos jurídicos, pelo presidente do conselho 

directivo, por dois dos seus membros, ou por 
mandatários especialmente designados.  

4 - Sem prejuízo do disposto na alínea n) do 
n.º 1, o conselho directivo pode sempre optar 

por solicitar o apoio e a representação em juízo 
por parte do Ministério Público, ao qual compete, 
nesse caso, defender os interesses do instituto.  

5 - Os actos administrativos da autoria do 
conselho directivo são impugnáveis junto dos 
tribunais administrativos, nos termos das leis do 

processo administrativo.  
 

Artigo 22.º 
Funcionamento 

 
1 - O conselho directivo reúne uma vez por 

semana e extraordinariamente sempre que o 

presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 
solicitação da maioria dos seus membros.  

2 - Nas votações não há abstenções, mas 

podem ser proferidas declarações de voto.  
3 - A acta das reuniões deve ser aprovada e 

assinada por todos os membros presentes, mas 
os membros discordantes do teor da acta podem 

nela exarar as respectivas declarações de voto.  
 

Artigo 23.º 

Competência do presidente 
 

1 - Compete, em especial, ao presidente do 

conselho directivo: 
 

a) Presidir às reuniões, orientar os seus 
trabalhos e assegurar o cumprimento 
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das respectivas deliberações;  
b) Assegurar as relações com os órgãos 

de tutela e com os demais 

organismos públicos;  
c) Solicitar pareceres ao órgão de 

fiscalização e ao conselho consultivo, 

quando exista;  

d) Exercer as competências que lhe 
sejam delegadas pelo conselho 
directivo. 

 

2 - O presidente pode delegar, ou 
subdelegar, competências no vice-presidente, 

quando exista, ou nos vogais.  
 

Artigo 24.º 
Responsabilidade dos membros 

 
1 - Os membros do conselho directivo são 

solidariamente responsáveis pelos actos 

praticados no exercício das suas funções.  
2 - São isentos de responsabilidade os 

membros que, tendo estado presentes na 

reunião em que foi tomada a deliberação, 
tiverem manifestado o seu desacordo, em 
declaração registada na respectiva acta, bem 
como os membros ausentes que tenham 

declarado por escrito o seu desacordo, que 
igualmente é registado na acta.  

 

Artigo 25.º 
Estatuto dos membros 

 

1 - Aos membros do conselho directivo é 
aplicável o regime definido na presente lei e, 
subsidiariamente, o Estatuto do Gestor Público.  

2 - A remuneração dos membros do conselho 

directivo é fixada por despacho conjunto dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da Administração Pública e da 

tutela, de acordo com critérios a aprovar por 
Resolução do Conselho de Ministros.  

3 - Aos membros do conselho directivo é 

aplicável o disposto no Decreto-Lei n.º 
148/2000, de 19 de Julho.  

 
SECÇÃO II-A 

Presidente 
 

Artigo 25.º-A 

Estatuto e competências do presidente 
 

1 - Aos presidentes e vice-presidentes dos 

institutos públicos que optem pelo modelo de 
órgãos de direcção previsto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 17.º é aplicável o Estatuto do Pessoal 
Dirigente da Administração Pública.  

2 - Os presidentes dos institutos públicos 
dotados de autonomia administrativa e 
financeira dispõem das competências previstas 

no presente diploma para os conselhos 
directivos.  

 

3 - Os presidentes dos institutos públicos 
dotados apenas de autonomia administrativa 
dispõem das competências previstas para os 

titulares de cargos de direcção superior de 1.º 
grau no Estatuto do Pessoal Dirigente da 
Administração Pública.  

4 - O presidente pode delegar, ou 

subdelegar, competências nos vice-presidentes, 
quando existam, sendo substituído nas suas 
ausências e impedimentos pelo vice-presidente 

que indicar.  
 

SECÇÃO III 

Órgão de fiscalização 
 

Artigo 26.º 
Função 

 
O fiscal único é o órgão responsável pelo 

controlo da legalidade, da regularidade e da boa 

gestão financeira e patrimonial do instituto.  
 

Artigo 27.º 

Designação, mandato e remuneração 
 

1 - O fiscal único é nomeado por despacho 
conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela 

obrigatoriamente de entre revisores oficiais de 
contas ou sociedades de revisores oficiais de 
contas.  

2 - O mandato tem a duração de três anos e 
é renovável uma única vez mediante despacho 
conjunto dos ministros referidos no número 

anterior.  
3 - No caso de cessação do mandato, o fiscal 

único mantém-se no exercício de funções até à 
efectiva substituição ou à declaração ministerial 

de cessação de funções.  
4 - A remuneração do fiscal único é aprovada 

por despacho conjunto dos Ministros das 

Finanças e da tutela, publicado no Diário da 
República.  

Artigo 28.º 

Competências 
 

1 - Compete ao fiscal único: 
 

a) Acompanhar e controlar com 
regularidade o cumprimento das leis 
e regulamentos aplicáveis, a 

execução orçamental, a situação 
económica, financeira e patrimonial e 
analisar a contabilidade;  

b) Dar parecer sobre o orçamento e suas 
revisões e alterações, bem como 
sobre o plano de actividades na 
perspectiva da sua cobertura 

orçamental;  
c) Dar parecer sobre o relatório de 

gestão de exercício e contas de 

gerência, incluindo documentos de 
certificação legal de contas;  
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d) Dar parecer sobre a aquisição, 
arrendamento, alienação e oneração 
de bens imóveis;  

e) Dar parecer sobre a aceitação de 
doações, heranças ou legados; 

f) Dar parecer sobre a contratação de 

empréstimos, quando o instituto 

esteja habilitado a fazê-lo;  
g) Manter o conselho directivo informado 

sobre os resultados das verificações e 

exames a que proceda;  
h) Elaborar relatórios da sua acção 

fiscalizadora, incluindo um relatório 

anual global;  
i) Propor ao ministro da tutela ou ao 

conselho directivo a realização de 
auditorias externas, quando isso se 

revelar necessário ou conveniente;  
j) Pronunciar-se sobre os assuntos que 

lhe sejam submetidos pelo conselho 

directivo, pelo Tribunal de Contas e 
pelas entidades que integram o 
controlo estratégico do sistema de 

controlo interno da administração 
financeira do Estado.  

 

2 - O prazo para elaboração dos pareceres 

referidos no número anterior é de 15 dias a 
contar da recepção dos documentos a que 
respeitam.  

3 - Para exercício da sua competência, o 
fiscal único tem direito a: 
 

a) Obter do conselho directivo as 

informações e os esclarecimentos que 
repute necessários;  

b) Ter livre acesso a todos os serviços e 

à documentação do instituto, 
podendo requisitar a presença dos 
respectivos responsáveis, e solicitar 

os esclarecimentos que considere 
necessários;  

c) Tomar ou propor as demais 
providências que considere 

indispensáveis. 
4 - O fiscal único não pode ter exercido 

actividades remuneradas no instituto nos últimos 

três anos antes do início das suas funções e não 
pode exercer actividades remuneradas no 
instituto público fiscalizado durante os três anos 

que se seguirem ao termo das suas funções.  
 

SECÇÃO IV 
Conselho consultivo 

 
Artigo 29.º 

Função 

 
O conselho consultivo, quando exista, é o 

órgão de consulta, apoio e participação na 

definição das linhas gerais de actuação do 
instituto e nas tomadas de decisão do conselho 
directivo.  

Artigo 30.º 
Composição 

 

1 - O conselho consultivo é composto, 
nomeadamente, por representantes das 
entidades ou organizações representativas dos 

interessados na actividade do instituto, por 

representantes de outros organismos públicos, 
bem como por técnicos e especialistas 
independentes, nos termos previstos no diploma 

que procede à criação do instituto.  
2 - O conselho consultivo pode incluir 

representantes, respectivamente, dos 

beneficiários e dos utentes das actividades ou 
serviços em causa, cabendo ao ministro da 
tutela definir as modalidades dessa 
representação.  

3 - O presidente do conselho consultivo é o 
indicado no diploma que procede à criação do 
instituto, designado nos termos nele previstos, 

ou nomeado por despacho do ministro da tutela.  
4 - O exercício dos cargos do conselho 

consultivo não é remunerado, sem prejuízo do 

pagamento de ajudas de custo, quando a tal 
houver lugar.  

 
Artigo 31.º 

Competência 
 

1 - Compete ao conselho consultivo dar 

parecer sobre: 
 

a) Os planos anuais e plurianuais de 

actividades e o relatório de 
actividades; 

b) Os regulamentos internos do instituto. 
 

2 - Compete ainda ao conselho consultivo 
pronunciar-se sobre as questões que lhe sejam 
submetidas pelo conselho directivo ou pelo 

respectivo presidente.  
3 - O conselho consultivo pode receber 

reclamações ou queixas do público sobre a 
organização e funcionamento em geral do 

instituto e apresentar ao conselho directivo 
sugestões ou propostas destinadas a fomentar 
ou aperfeiçoar as actividades do instituto.  

 
Artigo 32.º 

Funcionamento 

 
1 - O conselho consultivo reúne 

ordinariamente pelo menos duas vezes por ano 
e extraordinariamente sempre que convocado 

pelo seu presidente, por sua iniciativa, ou por 
solicitação do conselho directivo, ou a pedido de 
um terço dos seus membros.  

2 - Podem participar nas reuniões, sem 
direito a voto, por convocação do respectivo 
presidente, mediante proposta do conselho 

directivo, quaisquer pessoas ou entidades cuja 
presença seja considerada necessária para 
esclarecimento dos assuntos em apreciação.  
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3 - O conselho consultivo pode funcionar por 
secções. 
 

CAPÍTULO II 
Serviços e pessoal 

 

Artigo 33.º 

Serviços 
 

1 - Os institutos públicos dispõem dos 

serviços indispensáveis à prossecução das suas 
atribuições.  

2 - A organização interna adoptada deve 

possuir uma estrutura pouco hierarquizada e 
flexível, privilegiando as estruturas matriciais.  

3 - Os institutos públicos devem recorrer à 
contratação de serviços externos para o 

desenvolvimento das actividades a seu cargo, 
sempre que tal método assegure um controlo 
mais eficiente dos custos e da qualidade do 

serviço prestado.  
 

Artigo 34.º 

Pessoal 
 

1 - Os institutos públicos podem adoptar o 
regime do contrato individual de trabalho em 

relação à totalidade ou parte do respectivo 
pessoal, sem prejuízo de, quando tal se 
justificar, adoptarem o regime jurídico da função 

pública.  
2 - O pessoal dos institutos públicos 

estabelece uma relação jurídica de emprego com 

o respectivo instituto.  
3 - O recrutamento do pessoal deve, em 

qualquer caso, observar os seguintes princípios:  
 

a) Publicitação da oferta de emprego 
pelos meios mais adequados; 

b) Igualdade de condições e de 

oportunidades dos candidatos; 
c) Fundamentação da decisão tomada. 
 

4 - Nos termos do artigo 269.º da 

Constituição, a adopção do regime da relação 
individual de trabalho não dispensa os requisitos 
e limitações decorrentes da prossecução do 

interesse público, nomeadamente respeitantes a 
acumulações e incompatibilidades legalmente 
estabelecidas para os funcionários e agentes 

administrativos.  
5 - Os institutos públicos dispõem de mapas 

de pessoal aprovados por despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da tutela, publicado no 

Diário da República, dos quais constam os 
postos de trabalho com as respectivas 
especificações e níveis de vencimentos, sendo 

nula a relação de trabalho ou de emprego 
público estabelecida com violação dos limites 
neles impostos.  

 
 
 

6 - Os órgãos de direcção do instituto devem 
propor os ajustamentos nos mapas de pessoal 
necessários para que o mesmo esteja sempre 

em condições de cumprir as suas obrigações 
com o pessoal, face aos recursos disponíveis e 
às atribuições cuja prossecução lhe cabe 

assegurar.  

 
Artigo 34.º-A 

Alteração de regimes de pessoal 

 
1 - Quando se verifique alteração do regime 

de pessoal de um instituto público, o pessoal 

que nos termos da lei nele deva exercer funções 
mantém o respectivo regime de origem.  

2 - Nos casos previstos no número anterior, o 
regime de pessoal em vigor no instituto à data 

da alteração mantém-se como regime 
transitório, tal como os correspondentes quadros 
e mapas de pessoal, sendo os respectivos 

lugares extintos à medida que vagarem.  
3 - Quando, em consequência de processos 

de reorganização, seja afecto ao instituto, nos 

termos da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 
pessoal em regime diferente do que nele vigora, 
o pessoal afecto mantém o respectivo regime de 
origem, considerando-se para o efeito 

automaticamente criado o número necessário de 
lugares em quadros ou mapas de pessoal 
correspondentes àqueles regimes.  

 
CAPÍTULO III 

Gestão económico-financeira e patrimonial 

 
Artigo 35.º 

Regime orçamental e financeiro 
 

1 - Os institutos públicos encontram-se 
sujeitos ao regime orçamental e financeiro dos 
serviços e fundos autónomos, à excepção dos 

institutos públicos desprovidos de autonomia 
financeira, aos quais são aplicáveis as normas 
financeiras dos serviços com autonomia 

administrativa, sem prejuízo das especificidades 
constantes da presente lei.  

2 - Anualmente é fixada, no decreto de 
execução orçamental, a lista de organismos em 

que o regime de autonomia administrativa e 
financeira, ou de mera autonomia 
administrativa, deva sofrer alteração.  

 
Artigo 36.º 
Património 

 
1 - O património próprio dos institutos 

públicos que disponham de autonomia 
patrimonial é constituído pelos bens, direitos e 

obrigações de conteúdo económico, submetidos 
ao comércio jurídico privado, transferidos pelo 
Estado ao instituto quando da sua criação, ou 

que mais tarde sejam adquiridos pelos seus 
órgãos, e ainda pelo direito ao uso e fruição dos 
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bens do património do Estado que lhes sejam 
afectos.  

2 - Os institutos públicos podem adquirir 

bens do património do Estado que por portaria 
do Ministro das Finanças lhes sejam cedidos 
para fins de interesse público.  

3 - Podem ser afectos, por despacho do 

Ministro das Finanças, à administração dos 
institutos públicos os bens do domínio público 
consignados a fins de interesse público que se 

enquadrem nas respectivas atribuições e ainda 
os bens do património do Estado que devam ser 
sujeitos ao seu uso e fruição, podendo essa 

afectação cessar a qualquer momento por 
despacho do membro do Governo.  

4 - Os bens dos institutos públicos que se 
revelarem desnecessários ou inadequados ao 

cumprimento das suas atribuições são 
incorporados no património do Estado, salvo 
quando devam ser alienados, sendo essa 

incorporação determinada por despacho 
conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela.  

5 - Os institutos públicos elaboram e mantêm 

actualizados, anualmente, com referência a 31 
de Dezembro, o inventário de bens e direitos, 
tanto os próprios como os do Estado que lhes 
estejam afectos, e preparam o balanço.  

6 - Pelas obrigações do instituto responde 
apenas o seu património, mas os credores, uma 
vez executada a integralidade do património do 

mesmo ou extinto o instituto público, podem 
demandar o Estado para satisfação dos seus 
créditos.  

7 - (Revogado.) 
 

Artigo 37.º 
Receitas 

 
1 - Os institutos públicos dispõem dos tipos 

de receitas previstos na legislação aplicável aos 

serviços e fundos autónomos e, se for caso 
disso, na legislação da segurança social, com 
excepção daqueles que apenas possuam 

autonomia administrativa.  
2 - Em casos devidamente fundamentados, e 

mediante portaria conjunta dos Ministros das 
Finanças e da tutela, podem ser atribuídas 

receitas consignadas aos institutos públicos que 
não disponham de autonomia financeira.  

3 - Os institutos públicos não podem recorrer 

ao crédito, salvo em circunstâncias excepcionais 
expressamente previstas na lei de 
enquadramento orçamental.  

 
Artigo 38.º 
Despesas 

 

1 - Constituem despesas dos institutos 
públicos as que resultem de encargos 
decorrentes da prossecução das respectivas 

atribuições.  
 

2 - Em matéria de autorização de despesas, o 
conselho directivo tem a competência atribuída 
na lei aos titulares dos órgãos máximos dos 

organismos dotados de autonomia 
administrativa e financeira, ainda que o instituto 
público apenas possua autonomia 

administrativa, bem como a que lhe for delegada 

pelo ministro da tutela.  
3 - Considera-se delegada nos conselhos 

directivos dos institutos públicos dotados de 

autonomia financeira a competência para 
autorização de despesas que, nos termos da lei, 
só possam ser autorizadas pelo ministro, sem 

prejuízo de este poder, a qualquer momento, 
revogar ou limitar tal delegação de poderes.  

 
Artigo 39.º 

Contabilidade, contas e tesouraria 
 

1 - Os institutos públicos aplicam o Plano 

Oficial de Contabilidade Pública, devendo essa 
aplicação ser complementada por uma 
contabilidade analítica, com vista ao apuramento 

de resultados por actividades.  
2 - A prestação de contas rege-se, 

fundamentalmente, pelo disposto nos seguintes 
instrumentos legais e regulamentares:  

 

a) Lei de enquadramento orçamental; 
b) Regime de administração financeira 

do Estado; 
c) Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas; 

d) Instruções emanadas pelo Tribunal de 
Contas; 

e) Diplomas anuais de execução 

orçamental. 
 

3 - É aplicável aos institutos públicos o 
regime da tesouraria do Estado e, em particular, 

o princípio e as regras da unidade de tesouraria.  
4 - O instituto prepara um balanço anual do 

seu património, devendo figurar em anotação ao 
balanço a lista dos bens dominiais sujeitos à sua 

administração.  
5 - Sempre que o instituto detenha 

participações em outras pessoas colectivas deve 

anexar as contas dessas participadas e 
apresentar contas consolidadas com as 
entidades por si controladas directa ou 

indirectamente.  
 

Artigo 40.º 
Sistema de indicadores de desempenho 

 
1 - Os institutos públicos devem utilizar um 

sistema coerente de indicadores de 

desempenho, o qual deve reflectir o conjunto 
das actividades prosseguidas e dos resultados 
obtidos.  

2 - O sistema deve englobar indicadores de 
economia, eficiência, eficácia e também de 
qualidade, caso prestem serviços directamente 
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ao público.  
3 - Compete aos órgãos de controlo sectorial 

respectivos aferir a qualidade desses sistemas, 

bem como avaliar, anualmente, os resultados 
obtidos pelos institutos públicos em função dos 
meios disponíveis, cujas conclusões são 

reportadas ao ministro da tutela.  

 
CAPÍTULO IV 

Tutela, superintendência e 

responsabilidade 
 

Artigo 41.º 

Tutela 
 

1 - Os institutos públicos encontram-se 
sujeitos a tutela governamental. 

2 - Carecem de aprovação do ministro da 
tutela: 

 

a) O plano de actividades, o orçamento, 
o relatório de actividades e as contas;  

b) Os demais actos previstos na lei e nos 

estatutos. 
 

3 - Carecem de autorização prévia do 
ministro da tutela: 

 

a) A aceitação de doações, heranças ou 
legados; 

b) A criação de delegações 
territorialmente desconcentradas; 

c) Outros actos previstos na lei ou nos 
estatutos. 

 

4 - Carecem de aprovação dos Ministros das 
Finanças e da tutela: 

 

a) Os regulamentos internos; 
b) Os mapas de pessoal; 

c) Outros actos previstos na lei ou nos 
estatutos. 

 

5 - Carecem de autorização prévia dos 

Ministros das Finanças e da tutela: 
 

a) A negociação de acordos e 

convenções colectivas de trabalho; 
b) A criação de entes de direito privado, 

a participação na sua criação, a 
aquisição de participações em tais 

entidades, quando esteja previsto na 
lei ou nos estatutos e se mostrar 
imprescindível para a prossecução 

das respectivas atribuições;  
c) Outros actos previstos na lei ou nos 

estatutos. 
 

6 - A lei ou os estatutos podem fazer 
depender certos actos de autorização ou 
aprovação de outros órgãos, diferentes dos 

indicados.  
7 - A falta de autorização prévia ou de 

aprovação determina a ineficácia jurídica dos 

actos sujeitos a aprovação.  
 

 
8 - No domínio disciplinar, compete ao 

ministro da tutela: 
 

a) Exercer acção disciplinar sobre os 
membros dos órgãos dirigentes; 

b) Ordenar inquéritos ou sindicâncias 

aos serviços do instituto. 
 

9 - O ministro da tutela goza de tutela 

substitutiva na prática de actos legalmente 
devidos, em caso de inércia grave do órgão 
responsável.  

Artigo 42.º 

Superintendência 
 
1 - O ministro da tutela pode dirigir orientações, 

emitir directivas ou solicitar informações aos 
órgãos dirigentes dos institutos públicos sobre 
os objectivos a atingir na gestão do instituto e 

sobre as prioridades a adoptar na respectiva 
prossecução.  

2 - Além da superintendência do ministro da 
tutela, os institutos públicos devem observar as 

orientações governamentais estabelecidas pelo 
Ministro das Finanças e pelo membro do 
Governo responsável pela Administração Pública, 

respectivamente em matéria de finanças e 
pessoal.  

3 - Compete ao ministro da tutela proceder 

ao controlo do desempenho dos institutos 
públicos, em especial quanto ao cumprimento 
dos fins e dos objectivos estabelecidos e quanto 
à utilização dos recursos pessoais e materiais 

postos à sua disposição.  
 

Artigo 43.º 

Responsabilidade 
 

1 - Os titulares dos órgãos dos institutos 

públicos e os seus funcionários, agentes e 
trabalhadores respondem civil, criminal, 
disciplinar e financeiramente pelos actos e 
omissões que pratiquem no exercício das suas 

funções, nos termos da Constituição e demais 
legislação aplicável.  

2 - A responsabilidade financeira é efectivada 

pelo Tribunal de Contas, nos termos da 
respectiva legislação.  

 

Artigo 44.º 
Página electrónica 

 
Os institutos públicos devem disponibilizar 

uma página electrónica, com todos os dados 
relevantes, nomeadamente:  

 

a) Os diplomas legislativos que os 
regulam, os estatutos e regulamentos 
internos;  

b) A composição dos corpos gerentes, 
incluindo os elementos biográficos 
mencionados no n.º 4 do artigo 19.º;  

c) Os planos de actividades e os 
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relatórios de actividades dos últimos 
três anos;  

d) Os orçamentos e as contas dos 

últimos três anos, incluindo os 
respectivos balanços;  

e) O mapa de pessoal. 

 

TÍTULO IV 
Regimes especiais 

 

Artigo 45.º 
Institutos com organização simplificada 

 

(Revogado.) 
 

Artigo 46.º 
Regime jurídico da função pública 

 
1 - Nos casos em que a especificidade do 

organismo ou dos postos de trabalho o 

justifiquem, o diploma instituidor dos institutos 
públicos pode adoptar em relação à totalidade 
ou parte do respectivo pessoal o regime da 

função pública.  
2 - No caso de o regime da função pública ser 

adoptado como regime transitório, o mesmo 
apenas pode ser aplicado ao pessoal que se 

encontrava em funções nesse regime à data 
dessa adopção.  

 

Artigo 47.º 
Institutos de gestão participada 

 

Nos institutos públicos em que, por 
determinação constitucional ou legislativa, deva 

haver participação de terceiros na sua gestão, a 
respectiva organização pode contemplar as 

especificidades necessárias para esse efeito, 
nomeadamente no que respeita à composição do 
órgão directivo.  

 
Artigo 48.º 

Institutos de regime especial 

 
1 - Gozam de regime especial, com 

derrogação do regime comum na estrita medida 
necessária à sua especificidade, os seguintes 

tipos de institutos públicos:  
 

a) As universidades e escolas de ensino 

superior politécnico; 
b) As instituições públicas de 

solidariedade e segurança social; 

c) Os estabelecimentos do Serviço 
Nacional de Saúde; 

d) As regiões de turismo; 
e) O Banco de Portugal e os fundos que 

funcionam junto dele; 
f) As entidades administrativas 

independentes. 
 

2 - Cada uma destas categorias de institutos 
públicos pode ser regulada por uma lei 

específica.  
3 - Gozam ainda de regime especial, com 

derrogação do regime comum na estrita medida 

necessária à sua especificidade, o Instituto de 
Gestão do Crédito Público, I. P., e o Instituto do 
Turismo de Portugal, I. P.  

 

TÍTULO V 
Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 49.º 
Base de dados sobre os institutos públicos 

 

1 - Junto da Direcção-Geral da Administração 
Pública é organizada uma base de dados 
informatizada sobre os institutos públicos, a qual 
contém para cada um deles, entre outros, os 

seguintes elementos: designação, diploma ou 
diplomas reguladores, data de criação e de 
eventual reestruturação e composição dos 

corpos gerentes.  
2 - A base de dados referida no número 

anterior é disponibilizada em linha na página 

electrónica da Direcção-Geral da Administração 
Pública, incluindo conexões para a página 
electrónica de cada instituto referida no artigo 
44.º  

 
Artigo 50.º 

Revisão dos institutos públicos existentes 

 
1 - A presente lei aplica-se apenas para o 

futuro, com excepção do disposto nos artigos 

20.º, 24.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 46.º, n.º 2, e 
52.º a 54.º, que se aplicam a partir da data da 

sua entrada em vigor.  
2 - Todos os institutos existentes à data da 

entrada em vigor da presente lei serão objecto 
de uma análise à luz dos requisitos nela 
estabelecidos, para efeitos de eventual 

reestruturação, fusão ou extinção.  
3 - Para efeitos do disposto no número 

anterior será incumbida uma comissão, que 

funcionará na dependência do Ministro das 
Finanças e do membro do Governo que tiver a 
seu cargo a Administração Pública, constituída 
do seguinte modo:  

 

a) Dois representantes do Ministro das 
Finanças e do membro do Governo 

que tiver a seu cargo a Administração 
Pública, para as áreas orçamental e 
financeira e de administração pública;  

b) Um representante de cada um dos 
ministros, com participação limitada à 
análise dos institutos públicos sob sua 
tutela.  

 

4 - Cada um dos institutos públicos 
existentes apresentará à referida comissão um 

relatório sobre a sua justificação, bem como 
sobre as alterações a introduzir para o 
conformar com o regime previsto na presente 
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lei.  
5 - No prazo que lhe for determinado, a 

comissão apresentará ao Ministro das Finanças e 

aos demais membros do Governo referidos no 
n.º 3 um relatório e uma proposta relativa a 
cada um dos institutos públicos existentes.  

 

Artigo 51.º 
Uso da designação «Instituto, I. P.» ou 

«Fundação, I. P.» 

 
1 - No âmbito da administração central os 

institutos públicos, abrangidos pela presente lei, 

utilizam a designação «Instituto, I. P.» ou 
«Fundação, I. P.».  

2 - A designação «Fundação, I. P.» só pode 
ser usada quando se trate de institutos públicos 

com finalidades de interesse social e dotados de 
um património cujos rendimentos constituam 
parte considerável das suas receitas.  

 
Artigo 52.º 

Estabelecimentos 

 
1 - No caso de o instituto dispor de um ou 

mais estabelecimentos deve o seu órgão de 
direcção especificar, em aviso publicado na 2.ª 

série do Diário da República, qual o pessoal que 
se encontra afecto ao estabelecimento e qual o 
regime jurídico em que o mesmo presta funções.  

2 - Pode o órgão de direcção do instituto, 
mediante prévia autorização dos Ministros das 
Finanças e da tutela, que desafecte o 

estabelecimento da prestação de serviço público, 
transmitir, ou ceder temporariamente a 

terceiros, a exploração de estabelecimentos que 
integrem o seu património.  

3 - A transmissão ou cessão de exploração é 
titulada por contrato escrito, em que ficam 
consignados todos os direitos e obrigações 

assumidos quanto à exploração do 
estabelecimento, devendo a escolha do 
adquirente ou cessionário ficar sujeita às 

mesmas formalidades que regulam a realização 
de despesas públicas de valor equivalente ao da 
receita obtida.  

4 - No caso de transmissão ou cessão de 

exploração do estabelecimento são transferidos 
para o adquirente, salvo acordo em contrário 
entre transmitente e adquirente, a posição 

jurídica de entidade patronal e os direitos e 
obrigações do instituto relativos ao pessoal 
afecto ao estabelecimento, em regime de direito 

público ou privado, sem alteração do respectivo 
conteúdo e natureza.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Artigo 53.º 
Concessões 

 
1 - Os órgãos de direcção do instituto podem, 

mediante prévia autorização do ministro da 

tutela, conceder a entidades privadas, por prazo 

determinado e mediante uma contrapartida ou 
uma renda periódica, a prossecução por conta e 
risco próprio de algumas das suas atribuições e 

nelas delegar os poderes necessários para o 
efeito.  

2 - Os termos e condições da concessão 

constam de contrato administrativo, publicado 
no Diário da República, sendo a escolha do 
concessionário precedida das mesmas 
formalidades que regulam o estabelecimento de 

parcerias público-privadas na Administração 
Pública.  

3 - No caso de a concessão ser acompanhada 

pela cessão da exploração de estabelecimento 
do instituto aplicam-se as correspondentes 
disposições.  

 
Artigo 54.º 

Delegações de serviço público 
 

1 - Os órgãos de direcção do instituto podem, 
mediante prévia autorização do ministro da 
tutela, delegar em entidades privadas, por prazo 

determinado, e com ou sem remuneração, a 
prossecução de algumas das suas atribuições e 
os poderes necessários para o efeito, assumindo 

o delegado a obrigação de prosseguir essas 
atribuições ou colaborar na sua prossecução sob 

orientação do instituto.  
2 - Os termos e condições de delegação de 

serviço público constam de contrato 
administrativo publicado no Diário da República, 
sendo a escolha do delegado precedido das 

mesmas formalidades que regulam o 
estabelecimento de parcerias público-privadas 
na Administração Pública.  

3 - No caso de a delegação ser acompanhada 
pela cessão de exploração de estabelecimento 
do instituto, aplicam-se as correspondentes 
disposições.  

 
Artigo 55.º 

Entrada em vigor 

 
A presente lei entra em vigor no dia 1 do mês 

seguinte ao da sua publicação. 
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Lei n.º 12-A/2008,  
de 27 de Fevereiro 

Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 
e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas 

 

(Ver página 53 a 85 do artigo 14º da presente PPL) 
 
 

 
 
 

Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de Dezembro 

Estabelece o sistema integrado de gestão e 
avaliação do desempenho na Administração 

Pública 
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Artigo 22.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro  

1 - O artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

300/2007, de 23 de Agosto, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 17.º  

Cedência de interesse público 

1 - Os trabalhadores com relação jurídica de emprego público podem exercer funções nas 

empresas públicas por acordo de cedência de interesse público, nos termos da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

2 - Os trabalhadores das empresas públicas podem exercer funções em órgãos ou serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com 

utilização da modalidade adequada de constituição da relação jurídica de emprego 

público, por acordo de cedência de interesse público, nos termos daquela Lei. 

3 - Os trabalhadores referidos no número anterior podem optar pela retribuição base de 

origem.» 

2 - É aditado o artigo 17.º-A ao Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, com a seguinte redacção: 

«Artigo 17.º-A  

Comissão de serviço 

1 - Os trabalhadores das empresas públicas podem exercer, em comissão de serviço, 

funções de carácter específico em outras empresas públicas, mantendo todos os 

direitos inerentes ao seu estatuto profissional na empresa de origem, incluindo os 

benefícios de reforma e sobrevivência, considerando-se todo o período da comissão 

como serviço prestado na empresa de origem. 

2 - Os trabalhadores referidos no número anterior podem optar pela retribuição base de 

origem. 
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3 - A retribuição e demais encargos dos trabalhadores em comissão de serviço são da 

responsabilidade da entidade onde se encontrem a exercer funções.» 
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Decreto-Lei n.º 558/99, 
de 17 de Dezembro 

Estabelece o regime jurídico do sector 

empresarial do Estado e das empresas públicas 
(Alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 300/2007, 

de 23 de Agosto) 
 

Artigo 17.º 

Comissões de serviço 
 

1 - Podem exercer funções de carácter específico 
nas empresas públicas, em comissão de serviço, 

funcionários do Estado e dos institutos públicos, das 
autarquias locais, bem como trabalhadores de 
quaisquer empresas públicas, os quais manterão todos 

os direitos inerentes ao seu quadro de origem, 
incluindo os benefícios de aposentação ou reforma e 
sobrevivência, considerando-se todo o período da 

comissão como serviço prestado nesse quadro.  
2 - Os trabalhadores das empresas públicas podem 

exercer, em comissão de serviço, funções no Estado, 
institutos públicos, autarquias locais ou em outras 

empresas públicas, mantendo todos os direitos 
inerentes ao seu estatuto profissional na empresa de 
origem, considerando-se todo o período na comissão 

como serviço prestado na empresa de origem.  
3 - Os trabalhadores em comissão de serviço, nos 

termos dos números anteriores, poderão optar pelo 

vencimento correspondente ao seu quadro de origem 
ou pelo correspondente às funções que vão 
desempenhar.  

4 - O vencimento e demais encargos dos 

trabalhadores em comissão de serviço serão da 

responsabilidade da entidade onde se encontrem a 
exercer funções.  
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Artigo 23.º 

Alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 

1 - Os artigos 2.º, 20.º, 21.º, e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 

30 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 2.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - São, designadamente, cargos de direcção superior de 1.º grau os de director-geral, 

secretário-geral, inspector-geral e presidente e de 2.º grau os de subdirector-geral, 

secretário-geral adjunto, subinspector-geral e vice-presidente. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 20.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a área de recrutamento para os cargos 

de direcção intermédia de unidades orgânicas cujas competências sejam essencialmente 

asseguradas por pessoal integrado em carreiras ou categorias de grau 3 de complexidade 

funcional a que corresponda uma actividade específica é alargada a trabalhadores 

integrados nessas carreiras titulares de curso superior que não confira grau de 

licenciatura. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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Artigo 21.º  

[…] 

1 - O procedimento concursal é publicitado na bolsa de emprego público durante 10 dias, 

com a indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, tal qual se 

encontra caracterizado no mapa de pessoal e no regulamento interno, da composição 

do júri e dos métodos de selecção, que incluem, necessariamente, a realização de uma 

fase final de entrevistas públicas. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

Artigo 31.º  

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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5 - […]. 

6 - Aos titulares de cargos de direcção superior são atribuídos prémios de gestão em 

termos a definir em decreto regulamentar. 

7 - Aos titulares de cargos de direcção intermédia são atribuídos prémios de desempenho 

nos termos previstos, com as necessárias adaptações, para os trabalhadores que 

exercem funções públicas.» 

2 - São revogados os artigos 14.º e 32.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 

51/2005, de 30 de Agosto.  

3 - As alterações ora efectuadas às normas estatutárias do pessoal dirigente não se aplicam às comissões 

de serviço que se encontrem em curso, as quais se mantêm nos seus precisos termos. 

4 - O disposto no presente artigo prevalece sobre quaisquer leis especiais. 
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Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro 

Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado 

(Alterada e republicada pela Lei nº 51/2005, de 
30 de 

Agosto) 

 
Republicação da Lei n.º 2/2004,  

de 15 de Janeiro 
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado 

 

CAPÍTULO I 
Princípios gerais 

 

SECÇÃO I 
Objecto e âmbito de aplicação 

 
Artigo 1.º 

Objecto e âmbito 
 

1 - A presente lei estabelece o estatuto do 

pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, local e regional do 
Estado.  

2 - A presente lei é aplicável aos institutos 
públicos, salvo no que respeita às matérias 
específicas reguladas pela respectiva lei quadro.  

3 - A aplicação do regime previsto na 

presente lei nas Regiões Autónomas dos Açores 

e da Madeira não prejudica a publicação de 
diploma legislativo regional que o adapte às 

especificidades orgânicas do pessoal dirigente da 
respectiva administração regional.  

4 - A presente lei será aplicada, com as 

necessárias adaptações, à administração local 
mediante decreto-lei.  

5 - A presente lei não se aplica aos cargos 
dirigentes: 

 

a) Dos órgãos e serviços de apoio ao 
Presidente da República, à 

Assembleia da República e aos 
tribunais;  

b) Das Forças Armadas e das forças de 

segurança, tal como estas são 
definidas na Lei de Segurança 
Interna, bem como do Sistema de 
Informações da República 

Portuguesa;  
c) Dos órgãos de gestão dos 

estabelecimentos de ensino; 

d) Dos órgãos de gestão dos 
estabelecimentos do sector público 
administrativo de saúde;  

e) Do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros que, por força de 

disposição legal própria, tenham de 
ser providos por pessoal da carreira 

diplomática;  

f) Integrados em carreiras. 
 

Artigo 2.º 
Cargos dirigentes 

 

1 - São cargos dirigentes os cargos de 
direcção, gestão, coordenação e controlo dos 
serviços e organismos públicos abrangidos pela 
presente lei.  

2 - Os cargos dirigentes qualificam-se em 
cargos de direcção superior e cargos de direcção 
intermédia e subdividem-se, respectivamente, 

em dois graus, em função do nível hierárquico, 
das competências e das responsabilidades que 
lhes estão cometidas.  

3 - São, designadamente, cargos de direcção 
superior do 1.º grau os de director-geral, 
secretário-geral, inspector-geral e presidente e 
do 2.º grau os de subdirector-geral, adjunto do 

secretário-geral, subinspector-geral, vice-
presidente e vogal de direcção.  

4 - São, designadamente, cargos de direcção 

intermédia do 1.º grau o de director de serviços 
e do 2.º grau o de chefe de divisão.  

5 - (Revogado.) 

6 - Os diplomas orgânicos ou estatutários dos 
serviços e organismos referidos nos n.os 1 e 2 
do artigo anterior deverão estabelecer 
expressamente a qualificação e o grau dos 

respectivos cargos dirigentes de acordo com o 

n.º 2 do presente artigo, bem como a sua 
designação.  

 
SECÇÃO II 

Princípios de actuação 

 
Artigo 3.º 

Missão 
 

É missão do pessoal dirigente garantir a 
prossecução das atribuições cometidas ao 
respectivo serviço, assegurando o seu bom 

desempenho através da optimização dos 
recursos humanos, financeiros e materiais e 
promovendo a satisfação dos destinatários da 

sua actividade, de acordo com a lei, as 
orientações contidas no Programa do Governo e 
as determinações recebidas do respectivo 
membro do Governo.  

 
Artigo 4.º 

Princípios gerais de ética 

 
Os titulares dos cargos dirigentes estão 

exclusivamente ao serviço do interesse público, 

devendo observar, no desempenho das suas 
funções, os valores fundamentais e princípios da 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

141 

actividade administrativa consagrados na 
Constituição e na lei, designadamente os da 
legalidade, justiça e imparcialidade, 

competência, responsabilidade, 
proporcionalidade, transparência e boa fé, por 
forma a assegurar o respeito e confiança dos 

funcionários e da sociedade na Administração 

Pública.  
 

Artigo 5.º 

Princípios de gestão 
 

1 - Os titulares dos cargos dirigentes devem 

promover uma gestão orientada para resultados, 
de acordo com os objectivos anuais a atingir, 
definindo os recursos a utilizar e os programas a 
desenvolver, aplicando de forma sistemática 

mecanismos de controlo e avaliação dos 
resultados.  

2 - A actuação dos titulares de cargos 

dirigentes deve ser orientada por critérios de 
qualidade, eficácia e eficiência, simplificação de 
procedimentos, cooperação, comunicação eficaz 

e aproximação ao cidadão.  
3 - Na sua actuação, o pessoal dirigente deve 

liderar, motivar e empenhar os seus funcionários 
para o esforço conjunto de melhorar e assegurar 

o bom desempenho e imagem do serviço.  
4 - Os titulares dos cargos dirigentes devem 

adoptar uma política de formação que contribua 

para a valorização profissional dos funcionários e 
para o reforço da eficiência no exercício das 
competências dos serviços no quadro das suas 

atribuições.  
 

SECÇÃO III 
Competências do pessoal dirigente 

 
Artigo 6.º 

Competências 

 
1 - O pessoal dirigente exerce as suas 

competências no âmbito da unidade orgânica em 

que se integra e desenvolve a sua actividade de 
harmonia com os princípios enunciados na 
presente lei, sem prejuízo dos casos em que as 
respectivas leis orgânicas lhe atribuam 

competência hierárquica sobre outros serviços 
ou organismos.  

2 - O pessoal dirigente exerce ainda todas as 

competências específicas que lhe forem 
conferidas por lei, respectivas leis orgânicas ou 
estatutos, assim como as que lhe forem 

delegadas e subdelegadas pelo membro do 
Governo ou superior hierárquico respectivo.  

 
Artigo 7.º 

Competências dos titulares dos cargos 
de direcção superior 

 

1 - Compete aos titulares dos cargos de 
direcção superior do 1.º grau, no âmbito da 

gestão geral do respectivo serviço ou 
organismo:  

 

a) Elaborar os planos anuais e 
plurianuais de actividades, com 
identificação dos objectivos a atingir 

pelos serviços, os quais devem 

contemplar medidas de 
desburocratização, qualidade e 
inovação;  

b) Assegurar, controlar e avaliar a 
execução dos planos de actividades e 
a concretização dos objectivos 

propostos;  
c) Elaborar os relatórios de actividades 

com indicação dos resultados 
atingidos face aos objectivos 

definidos, bem como o balanço social, 
nos termos da lei aplicável;  

d) Praticar todos os actos necessários ao 

normal funcionamento dos serviços e 
organismos no âmbito da gestão dos 
recursos humanos, financeiros, 

materiais e patrimoniais, 
designadamente os mencionados no 
anexo I, que é parte integrante da 
presente lei, tendo em conta os 

limites previstos nos respectivos 
regimes legais, desde que tal 
competência não se encontre 

expressamente cometida a outra 
entidade e sem prejuízo dos poderes 
de direcção, superintendência ou 

tutela do membro do Governo 
respectivo;  

e) Propor ao membro do Governo 

competente a prática dos actos de 

gestão do serviço ou organismo para 
os quais não tenha competência 
própria ou delegada, assim como as 

medidas que considere mais 
aconselháveis para se atingirem os 
objectivos e metas consagrados na lei 

e no Programa do Governo;  
f) Organizar a estrutura interna do 

serviço ou organismo, 
designadamente através da criação, 

modificação ou extinção de unidades 
orgânicas flexíveis, e definir as regras 
necessárias ao seu funcionamento, 

articulação e, quando existam, 
formas de partilha de funções 
comuns;  

g) Garantir a efectiva participação dos 
funcionários na preparação dos 
planos e relatórios de actividades e 
proceder à sua divulgação e 

publicitação;  
h) Proceder à difusão interna das 

missões e objectivos do serviço, das 

competências das unidades orgânicas 
e das formas de articulação entre 
elas, desenvolvendo formas de 
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coordenação e comunicação entre as 
unidades orgânicas e respectivos 
funcionários;  

i) Acompanhar e avaliar 
sistematicamente a actividade do 
serviço, responsabilizando os 

diferentes sectores pela utilização dos 

meios postos à sua disposição e pelos 
resultados atingidos, nomeadamente 
em termos de impacte da actividade 

e da qualidade dos serviços 
prestados;  

j) Elaborar planos de acção que visem o 

aperfeiçoamento e a qualidade dos 
serviços, nomeadamente através de 
cartas de qualidade, definindo 
metodologias de melhores práticas de 

gestão e de sistemas de garantia de 
conformidade face aos objectivos 
exigidos;  

l) Propor a adequação de disposições 
legais ou regulamentares 
desactualizadas e a racionalização e 

simplificação de procedimentos;  
m) Representar o serviço ou organismo 

que dirige, assim como estabelecer as 
ligações externas, ao seu nível, com 

outros serviços e organismos da 
Administração Pública e com outras 
entidades congéneres, nacionais, 

internacionais e estrangeiras.  
 

2 - No âmbito da gestão dos recursos 

humanos, compete aos titulares dos cargos de 
direcção superior do 1.º grau, designadamente:  

 

a) Dinamizar e acompanhar o processo 

de avaliação do mérito dos 
funcionários, garantindo a aplicação 
uniforme do regime de avaliação no 

âmbito do respectivo serviço ou 
organismo;  

b) Garantir a elaboração e actualização 
do diagnóstico de necessidades de 

formação do serviço ou organismo e, 
com base neste, a elaboração do 
respectivo plano de formação, 

individual ou em grupo, bem como 
efectuar a avaliação dos efeitos da 
formação ministrada ao nível da 

eficácia do serviço e do impacte do 
investimento efectuado;  

c) Adoptar os horários de trabalho mais 
adequados ao funcionamento dos 

serviços, observados os 
condicionalismos legais, bem como 
estabelecer os instrumentos e 

práticas que garantam o controlo 
efectivo da assiduidade;  

d) Autorizar a acumulação de actividades 

ou funções, públicas ou privadas, nos 
termos da lei;  

e) Exercer a competência em matéria 

disciplinar prevista na lei. 
 

3 - No âmbito da gestão orçamental e 

realização de despesas, compete aos titulares 
dos cargos de direcção superior do 1.º grau, 
designadamente:  

 

a) Elaborar os projectos de orçamento 
de funcionamento e de investimento, 
tendo em conta os planos de 

actividades e os programas 
aprovados;  

b) Executar o orçamento de acordo com 
uma rigorosa gestão dos recursos 

disponíveis, adoptando as medidas 
necessárias à correcção de eventuais 
desvios ou propondo as que 

ultrapassem a sua competência;  
c) Elaborar e aprovar a conta de 

gerência; 

d) Assegurar as condições necessárias 
ao exercício do controlo financeiro e 
orçamental pelas entidades 
legalmente competentes;  

e) Autorizar a realização de despesas 
públicas com obras e aquisição de 
bens e serviços, dentro dos limites 

estabelecidos por lei;  
f) Autorizar a prestação de serviços e a 

venda de produtos próprios, fixando 

os respectivos preços.  
 

4 - No âmbito da gestão de instalações e 
equipamentos, compete aos titulares dos cargos 

de direcção superior do 1.º grau, 
designadamente:  

 

a) Superintender na utilização racional 
das instalações afectas ao respectivo 
serviço ou organismo, bem como na 

sua manutenção e conservação e 
beneficiação;  

b) Promover a melhoria de 
equipamentos que constituam infra-

estruturas ao atendimento;  
c) Velar pela existência de condições de 

saúde, higiene e segurança no 

trabalho, garantindo, 
designadamente, a avaliação e 
registo actualizado dos factores de 

risco, planificação e orçamentação 
das acções conducentes ao seu 
efectivo controlo;  

d) Gerir de forma eficaz e eficiente a 

utilização, manutenção e conservação 
dos equipamentos afectos ao 
respectivo serviço ou organismo.  

 

5 - As competências dos titulares dos cargos 
de direcção superior do 1.º grau em matéria de 

gestão de recursos humanos não prejudicam as 
competências dos dirigentes dos serviços e 
organismos responsáveis pela gestão 
centralizada de recursos humanos de cada 

ministério.  
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Artigo 8.º 
Competência dos titulares dos cargos de 

direcção intermédia 

 
1 - Compete aos titulares de cargos de 

direcção intermédia do 1.º grau: 
 

a) Definir os objectivos de actuação da 
unidade orgânica que dirigem, tendo 
em conta os objectivos gerais 

estabelecidos;  
b) Orientar, controlar e avaliar o 

desempenho e a eficiência dos 

serviços dependentes, com vista à 
execução dos planos de actividades e 
à prossecução dos resultados obtidos 
e a alcançar;  

c) Garantir a coordenação das 
actividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua 

dependência;  
d) Gerir com rigor e eficiência os 

recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afectos à sua unidade 
orgânica, optimizando os meios e 
adoptando medidas que permitam 
simplificar e acelerar procedimentos e 

promover a aproximação à sociedade 
e a outros serviços públicos;  

e) Praticar os actos previstos no anexo 

II, que é parte integrante da presente 
lei.  

 

2 - Compete aos titulares dos cargos de 

direcção intermédia do 2.º grau: 
 

a) Assegurar a qualidade técnica do 

trabalho produzido na sua unidade 
orgânica e garantir o cumprimento 
dos prazos adequados à eficaz 

prestação do serviço, tendo em conta 
a satisfação do interesse dos 
destinatários;  

b) Efectuar o acompanhamento 

profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários 
e proporcionando-lhes os adequados 

conhecimentos e aptidões 
profissionais necessários ao exercício 
do respectivo posto de trabalho, bem 

como os procedimentos mais 
adequados ao incremento da 
qualidade do serviço a prestar;  

c) Divulgar junto dos funcionários os 

documentos internos e as normas de 
procedimento a adoptar pelo serviço, 
bem como debater e esclarecer as 

acções a desenvolver para 
cumprimento dos objectivos do 
serviço, de forma a garantir o 

empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte dos 
funcionários; . 

 

d) Proceder de forma objectiva à 
avaliação do mérito dos funcionários, 
em função dos resultados individuais 

e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos 
objectivos e no espírito de equipa;  

e) Identificar as necessidades de 

formação específica dos funcionários 
da sua unidade orgânica e propor a 
frequência das acções de formação 

consideradas adequadas ao 
suprimento das referidas 
necessidades, sem prejuízo do direito 

à autoformação;  
f) Proceder ao controlo efectivo da 

assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de 

trabalho por parte dos funcionários da 
sua unidade orgânica;  

g) Autorizar a passagem de certidões de 

documentos arquivados na respectiva 
unidade orgânica, excepto quando 
contenham matéria confidencial ou 

reservada, bem como a restituição de 
documentos aos interessados;  

h) Praticar os actos previstos no anexo 
II, que é parte integrante da presente 

lei, quando não se encontrem 
directamente dependentes dos 
titulares dos cargos dirigentes 

referidos no n.º 1.  
 

Artigo 9.º 

Delegação de competências 
 

1 - Os membros do Governo podem delegar 
nos titulares dos cargos de direcção superior do 

1.º grau as competências relativas às atribuições 
dos respectivos serviços e organismos.  

2 - Os titulares dos cargos de direcção 

superior do 1.º grau podem delegar em todos os 
níveis e graus de pessoal dirigente as suas 
competências próprias.  

3 - A delegação de assinatura da 
correspondência ou de expediente necessário à 
mera instrução dos processos é possível em 
qualquer funcionário.  

4 - A delegação e a subdelegação de 
competências constituem instrumentos 
privilegiados de gestão, cabendo aos titulares 

dos cargos de direcção superior do 1.º grau a 
promoção da sua adopção, enquanto meios que 
propiciam a redução de circuitos de decisão e 

uma gestão mais célere e desburocratizada.  
 

Artigo 10.º 
 

(Revogado.) 
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SECÇÃO IV 
Qualificação e formação 

 

Artigo 11.º 
Qualificação e formação 

 

1 - O exercício da função dirigente está 

dependente da posse de perfil, experiência e 
conhecimentos adequados para o desempenho 
do respectivo cargo, bem como da formação 

profissional específica definida na presente lei.  
2 - A permanente actualização no domínio 

das técnicas de gestão e desenvolvimento das 

competências do pessoal dirigente é garantida 
através do sistema de formação profissional.  

3 - Para além das acções decorrentes do 
disposto no número anterior, a formação dos 

dirigentes pode ser actualizada pela participação 
em congressos, seminários, colóquios e 
palestras.  

 
Artigo 12.º 

Formação profissional específica 

 
1 - O exercício de funções dirigentes implica 

o aproveitamento em cursos específicos para 
alta direcção em Administração Pública, 

diferenciados, se necessário, em função do nível, 
grau e conteúdo funcional dos cargos dirigentes.  

2 - A formação profissional específica incluirá 

necessariamente as seguintes áreas de 
competências:  

 

a) Organização e actividade 
administrativa; 

b) Gestão de pessoas e liderança; 

c) Gestão de recursos humanos, 

orçamentais, materiais e 
tecnológicos; 

d) Informação e conhecimento; 

e) Qualidade, inovação e modernização; 
f) Internacionalização e assuntos 

comunitários. 
 

3 - Os cursos adequados à formação 
profissional específica a que se refere o presente 
artigo, qualquer que seja a sua designação e 

duração, são assegurados, no âmbito da 
Administração Pública, pelo Instituto Nacional de 
Administração (INA), devendo os respectivos 

regulamentos e condições de acesso ser objecto 
de portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública.  

4 - A formação específica acima referida pode 

igualmente ser garantida por instituições de 
ensino superior, em termos fixados em diploma 
regulamentar que consagre a intervenção no 

procedimento respectivo de um júri constituído 
por personalidades independentes.  

5 - Os titulares dos cargos dirigentes 

frequentam um dos cursos a que se refere o n.º 
1 durante os dois primeiros anos de exercício de 
funções ou, em caso de impossibilidade por 

causa que não lhes seja imputável, no mais 
breve prazo.  

SECÇÃO V 

Exercício de funções 
 

Artigo 13.º 

Horário de trabalho 

 
O pessoal dirigente está isento de horário de 

trabalho, não lhe sendo, por isso, devida 

qualquer remuneração por trabalho prestado 
fora do período normal de trabalho.  

 

Artigo 14.º 
Avaliação 

 
1 - O pessoal dirigente será avaliado em 

termos a definir em diploma próprio, tendo 
como objectivo a apreciação do desempenho nos 
respectivos domínios de responsabilidade.  

2 - Os titulares dos cargos de direcção 
superior do 1.º grau são avaliados em função do 
nível de cumprimento dos objectivos fixados na 

carta de missão a que se refere o artigo 19.º-A.  
 

Artigo 15.º 
Responsabilidade 

 
No exercício das suas funções, os titulares de 

cargos dirigentes são responsáveis civil, 

criminal, disciplinar e financeiramente, nos 
termos da lei.  

 

Artigo 16.º 
Exclusividade e acumulação de funções 

 
1 - O exercício de cargos dirigentes é feito 

em regime de exclusividade. 
2 - O regime de exclusividade implica a 

renúncia ao exercício de quaisquer outras 

actividades ou funções de natureza profissional, 
públicas ou privadas, exercidas com carácter 
regular ou não, e independentemente da 

respectiva remuneração, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.  

3 - São cumuláveis com o exercício de cargos 
dirigentes: 

 

a) As actividades exercidas por 
inerência, bem como as resultantes 

de representação de departamentos 
ministeriais ou de serviços públicos;  

b) A participação em comissões ou 

grupos de trabalho; 
c) A participação em conselhos 

consultivos, comissões de fiscalização 
ou outros organismos colegiais, 

quando previstos na lei ou no 
exercício de fiscalização ou controlo 
de dinheiros públicos;  

d) As actividades de docência no ensino 
superior, bem como as actividades de 
investigação, não podendo o horário 
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em tempo parcial ultrapassar o limite 
a fixar por despacho conjunto dos 
membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da Administração Pública, 
da ciência e do ensino superior;  

e) A actividade de criação artística e 

literária, bem como quaisquer outras 

de que resulte a percepção de 
remunerações provenientes de 
direitos de autor;  

f) A realização de conferências, 
palestras, acções de formação de 
curta duração e outras actividades de 

idêntica natureza;  
g) As actividades ao abrigo do artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 
de Março, do artigo 1.º do Decreto 

Regulamentar n.º 18/94, de 2 de 
Agosto, e do Decreto-Lei n.º 
206/2003, de 12 de Setembro.  

 

4 - Os titulares dos cargos de direcção 
intermédia podem ainda exercer outras 

actividades privadas, nos termos da lei.  
5 - Pode haver acumulação de cargos 

dirigentes do mesmo nível e grau, sem direito a 
acumulação das remunerações base.  

6 - O pessoal dirigente está sujeito ao regime 
de autorização para acumulação de actividades 
ou funções previsto no Decreto-Lei n.º 413/93, 

de 23 de Dezembro.  
7 - A violação do disposto no presente artigo 

constitui fundamento para dar por finda a 

comissão de serviço.  
 

Artigo 17.º 

Incompatibilidades, impedimentos e 

inibições 
 

1 - A participação dos titulares dos cargos de 

direcção superior em órgãos sociais de pessoas 
colectivas só é permitida, nos termos da lei, 
quando se trate de funções não executivas ou de 

pessoas colectivas sem fins lucrativos.  
2 - O pessoal dirigente está sujeito ao regime 

de incompatibilidades, impedimentos e inibições 
previstos nas disposições reguladoras de 

conflitos de interesses resultantes do exercício 
de funções públicas, designadamente nas 
constantes do Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de 

Dezembro, e nas dos artigos 44.º a 51.º do 
Código do Procedimento Administrativo.  

3 - Aos titulares dos cargos de direcção 

superior são ainda aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, os artigos 5.º, 9.º, 9.º-
A, 11.º, 12.º e 14.º e o n.º 4 do artigo 13.º da 
Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto.  

4 - Os titulares de cargos de direcção 
superior da Administração Pública e os membros 
dos gabinetes governamentais não podem 

desempenhar, pelo período de três anos 
contados da cessação dos respectivos cargos, as 
funções de inspector-geral e subinspector-geral, 

ou a estas expressamente equiparadas, no 
sector específico em que exerceram actividade 
dirigente ou prestaram funções de assessoria.  

5 - Exceptua-se do disposto no número 
anterior o regresso à actividade exercida à data 
da investidura no cargo, sem prejuízo da 

aplicação das disposições relativas a 

impedimentos constantes dos artigos 44.º a 51.º 
do Código do Procedimento Administrativo.  

6 - A violação do disposto no presente artigo 

constitui fundamento para dar por finda a 
comissão de serviço.  

 

CAPÍTULO II 
Recrutamento, provimento e cessação de 

funções 
 

SECÇÃO I 
Recrutamento e provimento dos cargos de 

direcção superior 

 
Artigo 18.º 

Recrutamento para os cargos de direcção 

superior 
 

1 - Os titulares dos cargos de direcção 
superior são recrutados, por escolha, de entre 

indivíduos licenciados, vinculados ou não à 
Administração Pública, que possuam 
competência técnica, aptidão, experiência 

profissional e formação adequadas ao exercício 
das respectivas funções.  

2 - No caso das secretarias-gerais ou dos 

serviços e organismos equiparados nos 
respectivos diplomas orgânicos ou estatutários, 

os titulares dos cargos de direcção superior são 
recrutados de entre:  

 

a) Assessores e assessores principais da 
carreira técnica superior; 

b) Titulares das categorias de topo das 
restantes carreiras da Administração 
Pública para cujo ingresso seja 

legalmente exigida uma licenciatura; 
ou  

c) De entre quem seja titular de 
adequado curso específico a que se 

refere o n.º 1 do artigo 12.º  
 

3 - Os diplomas orgânicos ou estatutários dos 

serviços e organismos que usem da faculdade 
prevista no n.º 4 do artigo 25.º fixam a área de 
recrutamento específica para os respectivos 
titulares dos cargos de direcção superior.  

4 - Quando as leis orgânicas expressamente 
o prevejam, o recrutamento para os cargos de 
direcção superior pode também ser feito de 

entre os funcionários integrados em carreiras 
específicas dos respectivos serviços ou 
organismos, ainda que não possuidores de 

licenciatura.  
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Artigo 19.º 
Provimento nos cargos de direcção superior 
 

1 - Os cargos de direcção superior do 1.º 
grau são providos por despacho conjunto do 
Primeiro-Ministro e do membro do Governo 

competente, em regime de comissão de serviço, 

por períodos de três anos.  
2 - A duração da comissão de serviço e das 

respectivas renovações não pode exceder, na 

globalidade, 12 anos consecutivos, não podendo 
o dirigente ser provido no mesmo cargo do 
respectivo serviço antes de decorridos 3 anos.  

3 - Os cargos de direcção superior do 2.º 
grau são providos por despacho do membro do 
Governo competente, em regime de comissão de 
serviço, por um período de três anos, renovável 

por iguais períodos.  
4 - O provimento nos cargos de direcção 

superior produz efeitos à data do despacho de 

nomeação, salvo se outra data for 
expressamente fixada.  

5 - O despacho de nomeação, devidamente 

fundamentado, é publicado no Diário da 
República, juntamente com uma nota relativa ao 
currículo académico e profissional do nomeado, 
no prazo máximo de 30 dias após a respectiva 

data, sob pena de nulidade e de impossibilidade 
da sua repetição.  

6 - São nulos os despachos de nomeação 

para cargos de direcção superior proferidos 
entre a convocação de eleições para a 
Assembleia da República e a investidura 

parlamentar do Governo recém-nomeado.  
7 - Em caso de antecipação de eleições para 

a Assembleia da República, são nulos os 
despachos de nomeação para cargos de direcção 

superior proferidos entre a demissão do Governo 
ou a convocação das eleições e a investidura 
parlamentar do Governo recém-nomeado.  

8 - Exceptuam-se do disposto nos n.os 6 e 7 
as nomeações em regime de substituição, nos 
termos do artigo 27.º da presente lei.  

 
Artigo 19.º-A 

Carta de missão 
 

1 - No momento do provimento, o membro 
do Governo competente e o titular do cargo de 
direcção superior do 1.º grau assinam uma carta 

de missão, que constitui um compromisso de 
gestão onde, de forma explícita, são definidos os 
objectivos, devidamente quantificados e 

calendarizados, a atingir no decurso do exercício 
de funções.  

2 - A carta de missão pode ainda prever, em 
termos a regulamentar, a atribuição de prémios 

de gestão para o serviço ou organismo e ou para 
o titular do cargo, em função do progressivo 
cumprimento dos objectivos definidos.  

 
 

SECÇÃO II 
Recrutamento, selecção e provimento dos 

cargos de direcção intermédia 

 
Artigo 20.º 

Área de recrutamento dos cargos de 

direcção intermédia 

 
1 - Os titulares dos cargos de direcção 

intermédia são recrutados, por procedimento 

concursal, nos termos do artigo 21.º, de entre 
funcionários licenciados dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direcção, coordenação e controlo que reúnam 
seis ou quatro anos de experiência profissional 
em funções, cargos, carreiras ou categorias para 
cujo exercício ou provimento seja exigível uma 

licenciatura, consoante se trate de cargos de 
direcção intermédia do 1.º ou do 2.º grau, 
respectivamente.  

2 - Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, a área de recrutamento para os cargos 
de direcção intermédia de unidades orgânicas 

cujas funções sejam essencialmente 
asseguradas por pessoal integrado nas carreiras 
técnicas é alargada a pessoal destas carreiras, 
ainda que não possuidor de licenciatura.  

3 - Quando as leis orgânicas expressamente 
o prevejam, o recrutamento para os cargos de 
direcção intermédia pode também ser feito de 

entre funcionários integrados em carreiras 
específicas dos respectivos serviços ou 
organismos, ainda que não possuidores de curso 

superior.  
4 - Nos casos em que o procedimento 

concursal fique deserto ou em que nenhum dos 
candidatos reúna condições para ser nomeado, 

nos termos do n.º 6 do artigo 21.º, os titulares 
dos cargos de direcção intermédia podem 
igualmente ser recrutados, em subsequente 

procedimento concursal, de entre indivíduos 
licenciados sem vínculo à Administração Pública 
que reúnam os requisitos previstos no n.º 1 e 

desde que:  
 

a) O serviço ou organismo interessado o 
tenha solicitado, em proposta 

fundamentada, ao Ministro das 
Finanças;  

b) O recrutamento caiba dentro da quota 

anualmente fixada para o efeito por 
aquele Ministro;  

c) O Ministro das Finanças o tenha 

autorizado. 
 

Artigo 21.º 
Selecção e provimento dos cargos de 

direcção intermédia 
 

1 - O procedimento concursal é publicitado na 

bolsa de emprego público durante 10 dias, com 
a indicação dos requisitos formais de 
provimento, do perfil exigido, da composição do 
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júri e dos métodos de selecção, que incluem, 
necessariamente, a realização de uma fase final 
de entrevistas públicas.  

2 - A publicitação referida no número anterior 
é precedida de aviso a publicar em órgão de 
imprensa de expansão nacional e na 2.ª série do 

Diário da República, em local especialmente 

dedicado a concursos para cargos dirigentes, 
com a indicação do cargo a prover e do dia 
daquela publicitação.  

3 - O júri é constituído: 
 

a) Pelo titular do cargo de direcção 

superior do 1.º grau do serviço ou 
organismo em cujo quadro se 
encontre o cargo a prover ou por 
quem ele designe, que preside;  

b) Por dirigente de nível e grau igual ou 
superior ao do cargo a prover em 
exercício de funções em diferente 

serviço ou organismo, designado pelo 
respectivo dirigente máximo; e  

c) Por indivíduo de reconhecida 

competência na área funcional 
respectiva, designado por 
estabelecimento de ensino de nível 
superior ou por associação pública 

representativa de profissão 
correspondente.  

 

4 - Ao elemento do júri referido na alínea c) 
do número anterior que não seja vinculado à 
Administração Pública é devida remuneração nos 
termos fixados pelo Ministro das Finanças e pelo 

membro do Governo que tenha a seu cargo a 
Administração Pública.  

5 - O júri, findo o procedimento concursal, 

elabora a proposta de nomeação, com a 
indicação das razões por que a escolha recaiu no 
candidato proposto, abstendo-se de ordenar os 

restantes candidatos.  
6 - O júri pode considerar que nenhum dos 

candidatos reúne condições para ser nomeado.  
7 - A pedido do serviço ou organismo 

interessado, o procedimento concursal é 
assegurado por entidade pública competente, 
integrada em diferente ministério, com dispensa 

de constituição de júri mas com intervenção do 
indivíduo previsto na alínea c) do n.º 3, sendo, 
nesse caso, aplicável, com as devidas 

adaptações, o disposto nos n.os 1, 2, 4, 5 e 6.  
8 - Os titulares dos cargos de direcção 

intermédia são providos por despacho do 
dirigente máximo do serviço ou organismo, em 

comissão de serviço, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo.  

9 - O provimento nos cargos de direcção 

intermédia produz efeitos à data do despacho de 
nomeação, salvo se outra data for 
expressamente fixada.  

10 - O despacho de nomeação, devidamente 
fundamentado, é publicado no Diário da 
República juntamente com uma nota relativa ao 

currículo académico e profissional do nomeado.  
11 - O procedimento concursal é urgente e 

de interesse público, não havendo lugar a 

audiência de interessados.  
12 - Não há efeito suspensivo do recurso 

administrativo interposto do despacho de 

nomeação ou de qualquer outro acto praticado 

no decurso do procedimento.  
13 - A propositura de providência cautelar de 

suspensão da eficácia de um acto administrativo 

praticado no procedimento não tem por efeito a 
proibição da execução desse acto.  

14 - Em caso de suspensão judicial da 

eficácia do despacho de nomeação, é aplicável o 
disposto no artigo 27.º  

 
SECÇÃO III 

Renovação da comissão de serviço 
 

Artigo 22.º 

Renovação da comissão de serviço dos 
titulares dos cargos de direcção superior 

 

1 - Para efeitos de eventual renovação da 
comissão de serviço, os titulares dos cargos de 
direcção superior darão conhecimento do termo 
da respectiva comissão de serviço ao membro 

do Governo competente, com a antecedência 
mínima de 90 dias.  

2 - A comunicação referida no número 

anterior será acompanhada de relatório dos 
resultados obtidos durante o exercício do cargo, 
tendo como referência, quando seja o caso, a 

carta de missão e os planos e relatórios de 
actividades, bem como de uma síntese da 

aplicação do sistema de avaliação do respectivo 
serviço.  

3 - A renovação da comissão de serviço 
depende dos resultados evidenciados no 
respectivo exercício.  

 
Artigo 23.º 

Renovação da comissão de serviço dos 

titulares dos cargos de direcção intermédia  
 

1 - Para efeitos de eventual renovação da 
comissão de serviço, os titulares dos cargos de 

direcção intermédia darão conhecimento do 
termo da respectiva comissão de serviço ao 
dirigente máximo do serviço, com a 

antecedência mínima de 90 dias.  
2 - A renovação da comissão de serviço 

dependerá da análise circunstanciada do 

respectivo desempenho e dos resultados 
obtidos, a qual terá como referência o processo 
de avaliação do dirigente cessante, assim como 
de relatório de demonstração das actividades 

prosseguidas e dos resultados obtidos.  
3 - No caso da renovação da comissão de 

serviço de titulares de cargos de direcção 

intermédia do 2.º grau, a informação a 
apresentar deverá ser confirmada pelo 
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respectivo superior hierárquico.  
 

Artigo 24.º 

Procedimento 
 

1 - A decisão sobre a renovação da comissão 

de serviço a que se referem os artigos anteriores 

é comunicada por escrito aos interessados até 
60 dias antes do seu termo, sendo 
acompanhada de determinação para abertura do 

correspondente procedimento concursal quando 
aquela não tenha sido renovada relativamente a 
cargos de direcção intermédia.  

2 - A renovação da comissão de serviço dos 
titulares dos cargos de direcção superior que 
cesse automaticamente pela mudança de 
Governo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 25.º, tem lugar, por confirmação, no 
prazo máximo de 45 dias após a posse do 
membro do Governo competente e faz-se pelo 

período de tempo que faltar para o cumprimento 
do triénio que se encontre a decorrer.  

3 - Em caso de não renovação da comissão 

de serviço, as funções são asseguradas em 
regime de gestão corrente até à nomeação de 
novo titular.  

4 - O exercício de funções em regime de 

gestão corrente não poderá exceder o prazo 
máximo de 90 dias.  

 

SECÇÃO IV 
Cessação da comissão de serviço 

 

Artigo 25.º 
Cessação 

 
1 - A comissão de serviço dos titulares dos 

cargos dirigentes cessa: 
 

a) Pelo seu termo, nos casos do n.º 1 do 

artigo anterior; 
b) Pela tomada de posse seguida de 

exercício, a qualquer título, de outro 

cargo ou função, salvo nos casos e 
durante o tempo em que haja lugar a 
suspensão ou em que seja permitida 
a acumulação nos termos da presente 

lei;  
c) Por extinção ou reorganização da 

unidade orgânica, salvo se for 

expressamente mantida a comissão 
de serviço no cargo dirigente do 
mesmo nível que lhe suceda;  

d) Nos casos do n.º 7 do artigo 16.º e do 
n.º 6 do artigo 17.º da presente lei e 
do n.º 6 do artigo 7.º e do n.º 4 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

413/93, de 23 de Dezembro;  
e) Por despacho fundamentado numa 

das seguintes situações: 
 

i) Não realização dos objectivos 
previstos, designadamente dos 

constantes da carta de missão;  
ii) Falta de prestação de 

informações ou prestação 

deficiente das mesmas, quando 
consideradas essenciais para o 
cumprimento da política global 

do Governo;  

iii) Não comprovação 
superveniente da capacidade 
adequada a garantir a 

observação das orientações 
superiormente fixadas;  

iv) Necessidade de imprimir nova 

orientação à gestão dos 
serviços; 

 

f) Na sequência de procedimento 

disciplinar em que se tenha concluído 
pela aplicação de sanção disciplinar;  

g) Pela não frequência, por causa que 

lhes seja imputável, ou pelo não 
aproveitamento em curso a que se 
refere o n.º 1 do artigo 12.º;  

h) Pela mudança de Governo; 
i) A requerimento do interessado, 

apresentado nos serviços com a 
antecedência mínima de 60 dias, e 

que se considerará deferido se no 
prazo de 30 dias a contar da data da 
sua entrada sobre ele não recair 

despacho de indeferimento.  
 

2 - A cessação da comissão de serviço com 
fundamento na alínea e) do número anterior 

pressupõe a prévia audição do dirigente sobre as 
razões invocadas, independentemente da 

organização de qualquer processo.  

3 - A cessação da comissão de serviço com 
fundamento na alínea h) do n.º 1 não é aplicável 
a qualquer titular de cargo de direcção 

intermédia, bem como aos titulares dos cargos 
de direcção superior em secretarias-gerais ou 
inspecções-gerais ou em serviços e organismos 
equiparados nos respectivos diplomas orgânicos 

ou estatutários.  
4 - A cessação da comissão de serviço com 

fundamento na alínea h) do n.º 1 pode não ser 

aplicável aos titulares dos cargos de direcção 
superior em outros serviços e organismos cujas 
atribuições sejam predominantemente técnicas, 

desde que assim seja determinado no respectivo 
diploma orgânico ou estatutário.  

 
Artigo 26.º 

Indemnização 
 

1 - Quando a cessação da comissão de 

serviço se fundamente na extinção ou 
reorganização da unidade orgânica ou na 
necessidade de imprimir nova orientação à 

gestão dos serviços, os dirigentes têm direito a 
uma indemnização desde que contem, pelo 
menos, 12 meses seguidos de exercício de 
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funções.  
2 - A indemnização referida no número 

anterior será calculada em função do tempo que 

faltar para o termo da comissão de serviço e no 
montante que resultar da diferença entre a 
remuneração base do cargo dirigente cessante e 

a remuneração da respectiva categoria de 

origem.  
3 - O montante da indemnização tem como 

limite máximo o valor correspondente à 

diferença anual das remunerações, nelas se 
incluindo os subsídios de férias e de Natal.  

4 - O direito à indemnização prevista nos 

números anteriores só é reconhecido nos casos 
em que à cessação da comissão de serviço não 
se siga imediatamente novo exercício de funções 
dirigentes em cargo de nível igual ou superior ou 

o exercício de outro cargo público com nível 
remuneratório igual ou superior.  

5 - O exercício das funções referidas no 

número anterior, no período a que se reporta a 
indemnização, determina a obrigatoriedade da 
reposição da importância correspondente à 

diferença entre o número de meses a que 
respeite a indemnização percebida e o número 
de meses que mediar até à nova nomeação.  

6 - Para efeitos do disposto no número 

anterior, a nova nomeação será acompanhada 
de declaração escrita do interessado de que não 
recebeu ou de que irá proceder à reposição da 

indemnização recebida, a qual será comunicada 
aos serviços processadores.  

 

Artigo 26.º-A 
Suspensão 

 
1 - A comissão de serviço dos titulares dos 

cargos de direcção superior do 2.º grau e de 
direcção intermédia suspende-se quando sejam 
nomeados para cargos dirigentes cuja comissão 

de serviço possa cessar pela mudança de 
Governo, para gabinetes de membros do 
Governo ou equiparados ou em regime de 

substituição.  
2 - A comissão de serviço suspende-se por 

quatro anos ou enquanto durar o exercício do 
cargo ou função, se este tiver duração inferior, 

sendo as funções de origem asseguradas em 
regime de substituição.  

3 - O período de suspensão conta, para todos 

os efeitos legais, como tempo de serviço 
prestado no cargo de origem.  

 

SECÇÃO V 
Substituição 

 
Artigo 27.º 

Nomeação em substituição 
 

1 - Os cargos dirigentes podem ser exercidos 

em regime de substituição nos casos de 
ausência ou impedimento do respectivo titular 

quando se preveja que estes condicionalismos 
persistam por mais de 60 dias ou em caso de 
vacatura do lugar.  

2 - A nomeação em regime de substituição é 
feita pela entidade competente, devendo ser 
observados todos os requisitos legais exigidos 

para o provimento do cargo.  

3 - A substituição cessa na data em que o 
titular retome funções ou passados 60 dias 
sobre a data da vacatura do lugar, salvo se 

estiver em curso procedimento tendente à 
nomeação de novo titular.  

4 - A substituição pode ainda cessar, a 

qualquer momento, por decisão da entidade 
competente ou a pedido do substituto, logo que 
deferido.  

5 - O período de substituição conta, para 

todos os efeitos legais, como tempo de serviço 
prestado no cargo anteriormente ocupado, bem 
como no lugar de origem.  

6 - O substituto tem direito à totalidade das 
remunerações e demais abonos e regalias 
atribuídos pelo exercício do cargo do substituído, 

independentemente da libertação das 
respectivas verbas por este, sendo os encargos 
suportados pelas correspondentes dotações 
orçamentais.  

 
CAPÍTULO III 

Direitos e deveres 

 
SECÇÃO I 
Direitos 

 
Artigo 28.º 

Salvaguarda de direitos 
 

1 - Os titulares de cargos dirigentes gozam, 
independentemente do seu vínculo de origem, 
dos direitos gerais reconhecidos aos funcionários 

do serviço ou organismo em que exerçam 
funções.  

2 - O pessoal dirigente conserva o direito ao 

lugar de origem e ao regime de segurança social 
por que está abrangido, não podendo ser 
prejudicado na sua carreira profissional por 
causa do exercício daquelas funções, relevando 

para todos os efeitos no lugar de origem o 
tempo de serviço prestado naquele cargo.  

 

Artigo 29.º 
Direito de acesso na carreira 

 

1 - O tempo de serviço prestado no exercício 
de cargos dirigentes conta, para todos os efeitos 
legais, como prestado no lugar de origem, 
designadamente para promoção e progressão na 

carreira e na categoria em que o funcionário se 
encontra integrado.  

2 - Quando o tempo de serviço prestado em 

funções dirigentes corresponda ao módulo de 
tempo necessário à promoção na carreira, o 
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funcionário tem direito, findo o exercício de 
funções dirigentes, ao provimento em categoria 
superior com dispensa de concurso, a atribuir 

em função do número de anos de exercício 
continuado naquelas funções.  

3 - A aplicação do disposto no número 

anterior aos titulares de cargos dirigentes 

integrados em corpos especiais ou em carreiras 
de regime especial depende da verificação de 
todos os requisitos fixados nas respectivas leis 

reguladoras para o acesso na carreira.  
4 - O tempo de serviço prestado em regime 

de substituição e de gestão corrente, nos termos 

da presente lei, conta para efeitos do disposto 
no n.º 2.  

5 - No caso de ter ocorrido mudança de 
categoria ou de carreira na pendência do 

exercício do cargo dirigente, para efeitos do 
cômputo do tempo de serviço referido no n.º 2 
não releva o tempo prestado em funções 

dirigentes que tenha sido contado no 
procedimento que gerou a mudança de categoria 
ou de carreira.  

6 - Os funcionários que beneficiem do 
disposto no n.º 2 têm direito à remuneração 
pela nova categoria e escalão desde a data da 
cessação do exercício de funções dirigentes.  

 
Artigo 30.º 

Efectivação do direito de acesso na carreira 

 
1 - O acesso na carreira a que se refere o n.º 

2 do artigo anterior efectiva-se mediante 

despacho do dirigente máximo do serviço ou 
organismo de origem, precedido de confirmação 

dos respectivos pressupostos pela secretaria-
geral ou pelo serviço central competente em 

matéria de recursos humanos do respectivo 
ministério.  

2 - A aplicação do disposto no número 

anterior a funcionários não integrados em 
carreira com dotação global ou nos casos em 
que, por acordo dos interessados, a promoção 

seja feita em quadro diverso do de origem faz-se 
por provimento em lugar vago ou, se necessário, 
em lugar a aditar automaticamente ao quadro 
de pessoal, a extinguir quando vagar.  

3 - O estabelecido nos números anteriores 
pode ter lugar, a requerimento do interessado, 
independentemente da cessação do exercício de 

funções dirigentes, quando se trate da categoria 
mais elevada da carreira.  

 

Artigo 31.º 
Estatuto remuneratório 

 
1 - A remuneração do pessoal dirigente é 

estabelecida em diploma próprio, o qual poderá 
determinar níveis diferenciados de remuneração 
em função do tipo de serviço ou organismo em 

que exerce funções.  
 

2 - Ao pessoal dirigente são abonadas 
despesas de representação de montante fixado 
em despacho conjunto do Primeiro-Ministro, do 

Ministro das Finanças e do membro do Governo 
que tenha a seu cargo a Administração Pública.  

3 - O pessoal dirigente pode, mediante 

autorização expressa no despacho de nomeação, 

optar pelo vencimento ou retribuição base da 
sua função, cargo ou categoria de origem, não 
podendo, todavia, exceder, em caso algum, o 

vencimento base do Primeiro-Ministro.  
4 - Os titulares dos cargos de direcção 

intermédia que não tenham vínculo à 

Administração Pública não podem optar pelo 
vencimento ou retribuição base da sua função, 
cargo ou categoria de origem.  

5 - Para efeitos do disposto no n.º 3, é 

adoptado como referência o vencimento ou 
retribuição base médio efectivamente percebido 
durante o ano anterior à data do despacho de 

nomeação.  
 

Artigo 32.º 

Regime de direito privado 
 

Aos dirigentes que sejam titulares de um 
vínculo regulado pela lei geral do trabalho são 

aplicáveis, finda a comissão de serviço, as 
correspondentes disposições.  

 

Artigo 33.º 
Apoio judiciário 

 

Aos titulares dos cargos dirigentes é aplicável 
o regime de assistência e patrocínio judiciário 

previsto no Decreto-Lei n.º 148/2000, de 19 de 
Julho.  

 
SECÇÃO II 
Deveres 

 
Artigo 34.º 

Deveres específicos 

 
Para além dos deveres gerais dos 

funcionários do serviço e organismo em que 
exercem funções, o pessoal dirigente está 

sujeito aos seguintes deveres específicos:  
 

a) Dever de manter informado o 

Governo, através da via hierárquica 
competente, sobre todas as questões 
relevantes referentes aos serviços;  

b) Dever de assegurar a conformidade 
dos actos praticados pelo pessoal do 
respectivo serviço com o estatuído na 
lei e com os legítimos interesses dos 

cidadãos;  
c) Dever geral de assiduidade e 

cumprimento do período normal de 

trabalho, assim como o dever de a 
qualquer momento comparecer ao 
serviço quando chamado.  
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Artigo 35.º 
(Revogado.) 

 

CAPÍTULO IV 
Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 36.º 

Prevalência 
 

1 - A presente lei prevalece sobre quaisquer 

disposições gerais ou especiais relativas aos 
diversos serviços ou organismos.  

2 - (Revogado.) 

 
Artigo 37.º 

Normas transitórias 
 

1 - A entrada em vigor da presente lei não 
prejudica as nomeações do pessoal dirigente 
existentes àquela data nem a contagem dos 

respectivos prazos.  
2 - A suspensão das comissões de serviço ao 

abrigo do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 

49/99, de 22 de Junho, mantém-se até ao termo 
dos mandatos que lhes deram origem.  

3 - As equiparações dos cargos dirigentes 
feitas antes da entrada em vigor da presente lei 

consideram-se eficazes para efeitos do disposto 
nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º da mesma.  

4 - Mantêm-se válidos os concursos cujos 

avisos de abertura se encontrem publicados à 
data de entrada em vigor da presente lei, os 
quais deverão prosseguir os seus termos ao 

abrigo da legislação em vigor à data da sua 
abertura.  

5 - Mantém-se em vigor o disposto no artigo 
3.º do Decreto-Lei n.º 34/93, de 13 de 

Fevereiro.  
6 - O disposto no artigo 33.º da Lei n.º 

49/99, de 22 de Junho, aplica-se aos dirigentes 

que se encontrem em funções à data da entrada 
em vigor da presente lei e que preencham os 
requisitos nele previstos até à cessação da 

respectiva comissão de serviço.  
 

Artigo 38.º 
Norma revogatória 

 
São revogadas as Leis n.os 12/96, de 18 de 

Abril, e 49/99, de 22 de Junho. 

 
Artigo 39.º 

Entrada em vigor 

 
A presente lei entra em vigor no dia 1 do mês 

seguinte ao da sua publicação. 
 

ANEXO I 
Autorizar a abertura de concursos e praticar 

todos os actos subsequentes, nomear e exonerar 

o pessoal do quadro e determinar a conversão 
da nomeação provisória em definitiva, bem 

como autorizar destacamentos, requisições, 
transferências, permutas e comissões de 
serviço.  

Celebrar, renovar e rescindir contratos de 
pessoal. 

Autorizar a prestação de trabalho 

extraordinário, nocturno, em dias de descanso e 

em feriados.  
Assinar os termos de aceitação e conferir a 

posse ao pessoal. 

Autorizar a aceitação ou posse em local 
diferente daquele em que o pessoal foi colocado, 
prorrogar o respectivo prazo, solicitar que 

aquelas sejam autorizadas ou conferidas pela 
autoridade administrativa ou por agente 
diplomático ou consular e conceder ao pessoal 
dos serviços externos o direito ao vencimento a 

partir da data da aceitação ou da posse, 
independentemente da entrada em exercício das 
novas funções.  

Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a 
que os funcionários ou agentes tenham direito, 
nos termos da lei.  

Autorizar a inscrição e participação do 
pessoal em congressos, reuniões, seminários, 
colóquios, cursos de formação ou outras 
iniciativas semelhantes que decorram em 

território nacional quando importem custos para 
o serviço, bem como a inscrição e participação 
em estágios.  

Praticar todos os actos relativos à 
aposentação do pessoal, salvo no caso de 
aposentação compulsiva, e, em geral, todos os 

actos respeitantes ao regime de segurança 
social, incluindo os referentes a acidentes em 

serviço.  
Praticar os actos da competência dos titulares 

dos cargos de direcção intermédia relativamente 
a dirigentes e a pessoal que se encontrem na 
sua dependência.  

Autorizar, dentro dos limites estabelecidos 
pelo respectivo orçamento anual, transferências 
de verbas subordinadas à mesma classificação 

orgânica e a antecipação até dois duodécimos 
por rubrica, com limites anualmente fixados pelo 
Ministério das Finanças.  

Autorizar a constituição de fundos 

permanentes das dotações do respectivo 
orçamento, com excepção das rubricas 
referentes a pessoal, até ao limite de um 

duodécimo.  
Celebrar contratos de seguro e de 

arrendamento e autorizar a respectiva 

actualização, sempre que resulte de imposição 
legal.  

Autorizar deslocações em serviço, qualquer 
que seja o meio de transporte, bem como o 

processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos 
de transporte e de ajudas de custo, antecipadas 

ou não.  
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Autorizar as despesas resultantes de 
indemnizações a terceiros ou da recuperação de 
bens afectos ao serviço danificados por 

acidentes com intervenção de terceiros.  
Autorizar despesas eventuais de 

representação dos serviços, bem como as de 

carácter excepcional.  

Qualificar como acidente em serviço os 
sofridos pelo pessoal e autorizar o 
processamento das respectivas despesas.  

Autorizar o processamento de despesas cujas 
facturas, por motivo justificado, dêem entrada 
nos serviços para além do prazo regulamentar.  

 
ANEXO II 

 
Autorizar o exercício de funções a tempo 

parcial. 
Justificar ou injustificar faltas. 
Conceder licenças e autorizar o regresso à 

actividade, com excepção da licença sem 
vencimento por um ano por motivo de interesse 
público e da licença de longa duração.  

Autorizar o gozo e a acumulação de férias e 
aprovar o respectivo plano anual. 

Autorizar o abono do vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença. 
Autorizar a inscrição e participação do 

pessoal em congressos, reuniões, seminários, 

colóquios, cursos de formação em regime de 

autoformação ou outras iniciativas semelhantes 
que decorram em território nacional quando não 
importem custos para o serviço.  

Autorizar o pessoal a comparecer em juízo 
quando requisitado nos termos da lei de 
processo.  

Aprovada em 28 de Julho de 2005. 
O Presidente da Assembleia da República, 

Jaime Gama. 
Promulgada em 14 de Agosto de 2005. 

Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendada em 18 de Agosto de 2005. 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 
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Artigo 24.º 

Alteração à Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro 

1 - Os artigos 6.º, 9.º e 12.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 

Agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, 

passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 6.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - São, designadamente, aplicáveis aos institutos públicos, quaisquer que sejam as 

particularidades dos seus estatutos e do seu regime de gestão, mas com as ressalvas 

estabelecidas no título IV da presente lei: 

a) […]; 

b) O regime jurídico aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]. 

Artigo 9.º  

[…] 

1 - […]. 
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2 - O diploma que proceder à criação de um instituto ou lei orgânica define a sua 

designação, jurisdição territorial, fins ou atribuições, ministro da tutela, órgãos e 

respectivas competências e os meios patrimoniais e financeiros atribuídos, bem como 

inclui as disposições legais de carácter especial que se revelem necessárias, em especial 

sobre matérias não reguladas nesta lei-quadro e nos diplomas legais genericamente 

aplicáveis ao novo instituto. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 12.º  

[…] 

1 - As disposições relativas à organização interna dos institutos públicos constam dos seus 

estatutos, aprovados por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças, da administração pública e da tutela, e, em tudo o mais que, 

face ao disposto na lei, possa assim ser regulado, de regulamentos internos, aprovados 

pelos órgãos do instituto. 

2 -  […]. 

3 - Os regulamentos internos devem: 

a) Regular a organização e disciplina do trabalho; 

b) Descrever os postos de trabalho.» 

2 -  São revogados os artigos 11.º, 34.º, 34.º-A e 40.º, as alíneas a) e b) do n.º 4 e a alínea a) do n.º 5 do 

artigo 41.º, o n.º 3 do artigo 42.º e o artigo 46.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela 

Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 

105/2007, de 3 de Abril.  
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Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a lei quadro dos institutos públicos 

(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 
51/2005, de 30 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 

200/2006, de 25 de Outubro e alterada e 
republicada pelo Decreto-Lei nº 105/2007, de 3 

de Abril) 

 
(Ver página 119 a 130 do artigo 21º da presente PPL) 
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Artigo 25.º 

Alteração à Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro 

1 - Os artigos 8.º e 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 

Agosto, pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, passam 

a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 8.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 -  Para efeitos dos números anteriores, pode haver lugar a mobilidade interna ou a 

reafectação, no âmbito do regime de reorganização de serviços, do pessoal 

anteriormente afecto à execução dessas actividades para o serviço prestador, sem 

prejuízo da manutenção de uma estrutura mínima que permita e facilite o diálogo com 

este serviço. 

6 - [Revogado]. 

Artigo 28.º  

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  A resolução do Conselho de Ministros deve estabelecer obrigatoriamente: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 
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d)  O estatuto dos responsáveis que a compõem; 

e) […]; 

f) […]. 

4 - As estruturas de missão não podem constituir relações jurídicas de emprego público 

por tempo indeterminado. 

5 -  Os responsáveis pelas estruturas de missão exercem as respectivas funções em 

comissão de serviço e podem recorrer a mobilidade geral ou, com respeito pelo 

disposto no número anterior, recrutar trabalhadores, nos termos da lei e dentro do 

número fixado na resolução. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […].» 

2 - É aditado o artigo 23.º-A, e integrado no respectivo Capítulo V, à Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, 

alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de 

Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, com a seguinte redacção: 

«Artigo 23.º-A  

Regulamentos internos 

1 -  Os serviços da administração directa do Estado dispõem de um regulamento interno, 

aprovado pelo respectivo dirigente máximo, sobre as matérias que, face ao disposto na 

lei, possam assim ser reguladas. 

2 - Os regulamentos internos devem: 

a) Regular a organização e disciplina do trabalho;  

b) Descrever os postos de trabalho. 

3 - No exercício dos poderes de direcção, pode o membro do Governo competente na 

respectiva área avocar a competência referida no n.º 1.» 
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3 - São revogados o n.º 6 do artigo 8.º, o n.º 2 do artigo 24.º e os artigos 30.º e 32.º-A da Lei n.º 

4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pelos Decretos-Leis 

n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril.  
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Lei n.º 4/2004, 
de 15 de Janeiro 

Estabelece os princípios e normas a que 

deve obedecer a organização da 

administração directa do Estado 
(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 

51/2005, de 30 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 

200/2006, de 25 de Outubro e alterada e 
republicada pelo Decreto-Lei nº 105/2007, de 3 

de Abril) 

 
Republicação da Lei n.º 4/2004,  

de 15 de Janeiro 

Estabelece os princípios e normas a que 
deve obedecer a organização da 
administração directa do Estado 

 

CAPÍTULO I 
Princípios gerais 

 

Artigo 1.º 
Objecto 

 

A presente lei estabelece os princípios e 
normas a que obedece a organização da 
administração directa do Estado.  
 

Artigo 2.º 
Âmbito 

 

1 - Integram a administração directa do 
Estado os serviços centrais e periféricos que, 
pela natureza das suas competências e funções, 

devam estar sujeitos ao poder de direcção do 

respectivo membro do Governo.  
2 - Incluem-se no disposto no número 

anterior os serviços de cujas atribuições decorra, 

designadamente, o exercício de poderes de 
soberania, autoridade e representação política 
do Estado ou o estudo e concepção, 

coordenação, apoio e controlo ou fiscalização de 
outros serviços administrativos.  

3 - A aplicação da presente lei às Forças 

Armadas, às forças militarizadas e aos serviços 
do Sistema de Informações da República 
Portuguesa faz-se sem prejuízo das necessárias 
adaptações constantes das respectivas leis 

orgânicas.  
 

Artigo 3.º 

Princípios 
 
1 - A organização, a estrutura e o 

funcionamento da Administração Pública devem 
orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia 
da acção da Administração Pública, da 
aproximação dos serviços às populações, da 

desburocratização, da racionalização de meios, 
da eficiência na afectação de recursos públicos, 
na melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 

prestado e da garantia de participação dos 

cidadãos, bem como pelos demais princípios 
constitucionais da actividade administrativa 
acolhidos pelo Código do Procedimento 

Administrativo.  

2 - O princípio da unidade e eficácia da acção 
da Administração Pública consubstancia-se no 
exercício de poderes hierárquicos, 

nomeadamente os poderes de direcção, 
substituição e revogação e nas inerentes 
garantias dos destinatários dos actos praticados 

no âmbito destes poderes.  
3 - Em obediência ao princípio da 

aproximação dos serviços às populações, as 

funções de cada serviço devem ser exercidas no 
nível territorial mais próximo possível dos 
respectivos destinatários.  

4 - A desburocratização deve traduzir-se 

numa clara definição de atribuições, 
competências e funções, numa simplificação das 
estruturas orgânicas existentes e na redução dos 

níveis hierárquicos de decisão.  
5 - Em cumprimento do princípio da 

racionalização, devem ser prosseguidas a 

economia de meios e a eficácia da actuação 
administrativa, evitando-se a criação de novos 
serviços e a dispersão de funções ou 
competências por pequenas unidades orgânicas.  

6 - Tendo em vista o acréscimo da eficiência 
na afectação de recursos públicos e a melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado ao 

cidadão pode, desde que no respeito pela 
Constituição e em termos e condições a fixar em 
diploma próprio, ser objecto de delegação ou 

concessão a entidades privadas, por prazo 

determinado, a prossecução de algumas das 
funções de serviços da administração directa do 
Estado.  

7 - No respeito pelo princípio da participação 
dos administrados, a administração directa do 
Estado deve assegurar a interacção e a 

complementaridade da sua actuação com os 
respectivos destinatários, bem como com 
entidades representativas dos interesses 

económicos e sociais.  
8 - Norteados pela prossecução do interesse 

público, os órgãos e serviços da administração 
directa do Estado devem observar ainda os 

princípios gerais referidos nos números 
anteriores mediante o incremento, na sua 
actuação:  

 

a) Da prestação de serviços orientados 
para os cidadãos; 

b) Da imparcialidade na actividade 
administrativa; 

c) Da responsabilização a todos os níveis 
pela gestão pública; 

d) Da racionalidade e celeridade nos 
procedimentos administrativos; 

e) Da eficácia na prossecução dos 

objectivos fixados e controlo de 
resultados obtidos;  
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f) Da eficiência na utilização dos recursos 
públicos; 

g) Da permanente abertura e adequação 

às potencialidades das tecnologias da 
informação e comunicações;  

h) Do recurso a modelos flexíveis de 

funcionamento em função dos 

objectivos, recursos e tecnologias 
disponíveis.  

 

CAPÍTULO II 
Ministérios 

 

Artigo 4.º 
Ministérios 

 
A lei orgânica de cada ministério define as 

respectivas atribuições, bem como a estrutura 
orgânica necessária ao seu funcionamento, 
distinguindo os serviços e organismos que 

pertencem à administração directa dos da 
administração indirecta.  

 

Artigo 5.º 
Princípios de organização 

 
Na organização de cada ministério devem 

respeitar-se os seguintes princípios: 
 

a) Adequar a estrutura à missão, 

garantindo a justa proporção entre a 
estrutura operativa e a estrutura de 
apoio;  

b) Assegurar um equilíbrio adequado 
entre serviços centrais e periféricos, 
visando a prestação de um serviço de 

qualidade;  

c) Agregar as funções homogéneas do 
ministério por serviços 
preferencialmente de média ou 

grande dimensão, com competências 
bem definidas, de acordo com o 
princípio da segregação de funções, 

com vista à responsabilidade pelos 
resultados;  

d) Assegurar a existência de circuitos de 
informação e comunicação simples e 

coerentes, tendencialmente 
agregando num mesmo sistema 
centralizado a informação de 

utilização comum, tanto no seio de 
cada ministério como no âmbito da 
prossecução de finalidades 

interministeriais;  
e) Garantir que o desempenho das 

funções comuns, previstas no artigo 
seguinte, seja atribuído a serviços já 

existentes em cada ministério, não 
determinando a criação de novos 
serviços;  

f) Reduzir o número de níveis 
hierárquicos de decisão ao mínimo 
indispensável à adequada 

prossecução dos objectivos do 
serviço;  

g) Privilegiar, face à emergência de 

novas atribuições, a reestruturação 
dos serviços existentes em prejuízo 
da criação de novos.  

 

Artigo 6.º 
Funções comuns 

 

1 - São funções comuns dos ministérios, 
designadamente: 

 

a) Elaboração e acompanhamento da 
execução do orçamento de 
funcionamento; 

b) Planeamento do investimento público 

e correspondente elaboração e 
execução do seu orçamento;  

c) Gestão de recursos humanos, 

organizacionais e modernização 
administrativa; 

d) Acompanhamento técnico da 

participação portuguesa nas 
instituições europeias e nas políticas 
comunitárias;  

e) Relações internacionais no âmbito das 

suas atribuições. 
 

2 - Às funções comuns dos ministérios 

correspondem funções a exercer por um ou mais 
serviços da administração directa do Estado 
dentro do mesmo ministério, devendo as 
referidas nas alíneas a), b) e c) do número 

anterior ser tendencialmente asseguradas pelas 
respectivas secretarias-gerais.  

 

Artigo 7.º 
Órgãos consultivos 

 

1 - Os órgãos consultivos apoiam a 
formulação e acompanhamento de políticas 
públicas da responsabilidade do Governo, 
através da cooperação entre a Administração 

Pública, individualidades de reconhecido mérito 
e representantes dos interesses económicos e 
sociais.  

2 - Os órgãos consultivos apreciam e emitem 
pareceres sobre as matérias que lhes forem 
submetidas pelos membros do Governo.  

3 - Os órgãos consultivos são centrais e 
funcionam na dependência directa do membro 
do Governo junto do qual são criados, 
competindo a serviços do respectivo ministério o 

apoio logístico, administrativo e financeiro 
necessário ao seu funcionamento.  

4 - Os órgãos consultivos são criados por 

decreto regulamentar que define as regras 
necessárias ao seu funcionamento.  
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CAPÍTULO III 
Modelos de funcionamento 

 

Artigo 8.º 
Partilha de actividades comuns 

 

1 - Deve ser promovida a partilha de 

actividades comuns entre os serviços integrantes 
de um mesmo ministério ou de vários 
ministérios para optimização dos recursos.  

2 - A partilha de actividades comuns não 
prejudica as competências próprias ou delegadas 
dos respectivos dirigentes máximos, podendo o 

seu funcionamento ser enquadrado por 
protocolos que estabelecem as regras 
necessárias à clara actuação de cada uma das 
partes.  

3 - Este modelo de funcionamento abrange 
especialmente actividades de natureza 
administrativa e logística, designadamente:  

 

a) Negociação e aquisições de bens e 
serviços; 

b) Sistemas de informação e 
comunicação; 

c) Gestão de edifícios; 
d) Serviços de segurança e de limpeza; 

e) Gestão da frota automóvel; 
f) Processamento de vencimentos e 

contabilidade. 
 

4 - Num mesmo ministério podem ser 
propostos outros modelos de funcionamento que 
consubstanciem os princípios de partilha de 

serviços.  
5 - Para efeito dos números anteriores pode 

ser concretizada a requisição ou transferência do 

pessoal anteriormente afecto à execução dessas 
actividades para o serviço prestador, sem 
prejuízo da manutenção de uma estrutura 

mínima que permita e facilite o diálogo com este 
serviço.  

6 - Nos casos em que se verifique o recurso à 
transferência de funcionários, os respectivos 

lugares são aditados ao quadro de destino, se 
necessário, com a inerente extinção no quadro 
de origem.  

 
Artigo 9.º 

Funcionamento em rede 

 
1 - O modelo de funcionamento em rede 

deve ser adoptado quando estejam em causa 
funções do Estado cuja completa e eficiente 

prossecução dependa de mais de um serviço ou 
organismo, independentemente do seu carácter 
intra ou interministerial.  

2 - Este modelo de funcionamento determina, 
em todos os casos, a integração ou 
disponibilização da informação de utilização 

comum ou pertinente em formato electrónico.  
3 - O funcionamento em rede deve ser 

considerado quando da fixação da estrutura 

interna dos serviços envolvidos.  
 

Artigo 10.º 

Sistemas de informação 
 

1 - A administração directa do Estado deve 

integrar um sistema de informação interna que 

permita:  
 

a) A circulação da informação entre 

organismos por via electrónica, 
reduzindo tanto quanto possível o 
peso da informação em papel;  

b) O fornecimento das informações 
necessárias à boa gestão dos 
recursos humanos, orçamentais e 
materiais;  

c) A coordenação, o controlo e avaliação 
pelos organismos competentes da 
gestão dos recursos humanos, 

orçamentais e materiais.  
 

2 - A administração directa do Estado deve 
potenciar a utilização dos instrumentos do 

governo electrónico na prestação de serviços 
directos aos cidadãos, comunidades e empresas, 
que permita:  

 

a) Fornecer todos os dados e 
informações relevantes; 

b) Facilitar o tratamento integrado das 
relações entre cidadão e Estado; 

c) Melhorar a eficiência e a eficácia de 
contratação pública de empreitadas, 

bens e serviços;  
d) Contribuir para melhorar o 

aproveitamento das oportunidades de 

desenvolvimento económico.  
 

CAPÍTULO IV 

Serviços da administração directa do 
Estado 

 
SECÇÃO I 

Regras gerais 
 

Artigo 11.º 

Tipologia dos serviços 
 

1 - Para efeitos da presente lei, entende-se por 

missão a expressão sucinta das funções 
fundamentais e determinantes de cada serviço e 
objectivos essenciais a garantir.  

2 - Os serviços da administração directa do 

Estado são definidos, de acordo com a sua 
função dominante, em:  

 

a) Serviços executivos; 
b) Serviços de controlo, auditoria e 

fiscalização; 

c) Serviços de coordenação. 
 

3 - A qualificação dos serviços pela sua 
função dominante não prejudica a atribuição de 

outras funções de diferente natureza, desde que 
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associados ou complementares da sua função 
dominante.  

4 - Os serviços da administração directa do 

Estado podem ser centrais ou periféricos, sendo 
que:  

 

a) São serviços centrais os que exercem 

competência extensiva a todo o 
território nacional, 
independentemente de possuírem, ou 

não, unidades orgânicas 
geograficamente desconcentradas;  

b) São serviços periféricos os que 

dispõem de competência limitada a 
uma área territorial restrita, 
funcionando sob a direcção do 
membro do Governo competente.  

 

5 - Os serviços periféricos externos exercem 
os seus poderes fora do território nacional, 

podendo a sua estrutura interna ser definida de 
acordo com as suas especificidades, sem 
prejuízo dos princípios gerais contidos na 
presente lei.  

 
Artigo 12.º 

Regime financeiro 

 
Os serviços da administração directa do 

Estado dispõem, em regra, de autonomia 

administrativa para actos de gestão corrente.  
 

SECÇÃO II 
Serviços executivos 

 
Artigo 13.º 

Objectivos 

 
Os serviços executivos da administração 

directa do Estado garantem a prossecução das 

políticas públicas da responsabilidade de cada 
ministério, prestando serviços no âmbito das 
suas atribuições ou exercendo funções de apoio 
técnico aos respectivos membros do Governo, 

nos seguintes domínios:  
 

a) Concretização das políticas públicas 

definidas pelo Governo; 
b) Estudos e concepção ou planeamento; 
c) Gestão de recursos organizacionais; 

d) Relações com a União Europeia; 
e) Relações internacionais. 
 

Artigo 14.º 

Tipos funcionais 
 

1 - Os serviços executivos de políticas 

públicas designam-se direcções-gerais ou 
direcções regionais, quando periféricos.  

2 - Os serviços cuja missão dominante 

consiste no desenvolvimento de actividades de 
apoio técnico nos domínios previstos no artigo 
anterior são centrais e designam-se gabinetes 
ou secretarias-gerais.  

SECÇÃO III 
Serviços de controlo, auditoria e 

fiscalização 

 
Artigo 15.º 
Objectivos 

 

Os serviços de controlo, auditoria e 
fiscalização exercem funções permanentes de 
acompanhamento e de avaliação da execução de 

políticas públicas, podendo integrar funções 
inspectivas ou de auditoria.  

 

Artigo 16.º 
Tipos funcionais 

 
Quando a função dominante seja a 

inspectiva, os serviços de controlo, auditoria e 
fiscalização designam-se inspecções-gerais ou 
inspecções regionais, quando se trate, 

respectivamente, de serviços centrais ou 
periféricos.  

 

SECÇÃO IV 
Serviços de coordenação 

 
Artigo 17.º 

Objectivos 
 

1 - Os serviços de coordenação promovem a 

articulação em domínios onde esta necessidade 
seja permanente.  

2 - Para efeito do disposto no número 

anterior, os serviços de coordenação: 
 

a) Harmonizam a formulação e execução 

de políticas públicas da 

responsabilidade do Governo;  
b) Asseguram a utilização racional, 

conjugada e eficiente, de recursos na 

Administração Pública;  
c) Emitem pareceres sobre as matérias 

que, no âmbito da sua acção 

coordenadora, lhes forem submetidas 
pelos membros do Governo.  

 
Artigo 18.º 

Dependência hierárquica 
 

1 - Os serviços de coordenação podem ser 

intra ou interministeriais, devendo o diploma 
que os cria especificar qual o membro do 
Governo de que directamente dependem, no 

caso de terem natureza interministerial.  
2 - O diploma que cria o serviço deve 

especificar o nível de direcção a que corresponde 
o estatuto do respectivo coordenador.  

 
Artigo 19.º 

Apoio aos serviços de coordenação 

 
Os serviços de coordenação são centrais, 

sendo determinado, por despacho do membro 
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do Governo de que dependem, quais os serviços 
que asseguram o apoio logístico, administrativo 
e financeiro necessários ao seu funcionamento.  

 
CAPÍTULO V 

Organização interna dos serviços 

 

Artigo 20.º 
Tipos de organização interna 

 

1 - A organização interna dos serviços 
executivos e de controlo e fiscalização deve ser 
adequada às respectivas atribuições, 

obedecendo aos seguintes modelos:  
 

a) Estrutura hierarquizada; 
b) Estrutura matricial. 
 

2 - Sempre que seja adoptado um modelo 
estrutural misto, o diploma de criação do serviço 

distingue as áreas de actividade por cada 
modelo adoptado.  

3 - Quando seja exclusivamente adoptada a 
estrutura hierarquizada, e desde que se 

justifique, com vista a aumentar a flexibilidade e 
eficácia na gestão, podem ser criadas, por 
despacho do respectivo dirigente máximo, 

equipas de projecto temporárias e com 
objectivos especificados.  

 

Artigo 21.º 
Estrutura hierarquizada 

 
1 - A estrutura interna hierarquizada é 

constituída por unidades orgânicas nucleares e 
flexíveis.  

2 - A estrutura nuclear do serviço é composta 

pelas direcções de serviços, correspondendo a 
uma departamentalização fixa.  

3 - A estrutura flexível é composta pelas 

divisões. 
4 - A estrutura nuclear dos serviços bem 

como a definição das atribuições e competências 
das respectivas unidades orgânicas são 

aprovadas por portaria conjunta do membro do 
Governo competente, do Ministro das Finanças e 
do membro do Governo que tiver a seu cargo a 

Administração Pública.  
5 - As unidades orgânicas flexíveis são 

criadas, alteradas ou extintas por despacho do 

dirigente máximo do serviço, que define as 
respectivas atribuições e competências, bem 
como a afectação ou reafectação do pessoal do 
respectivo quadro, no âmbito do limite máximo 

previamente fixado em portaria do membro do 
Governo competente.  

6 - A criação, alteração ou extinção de 

unidades orgânicas no âmbito da estrutura 
flexível visa assegurar a permanente adequação 
do serviço às necessidades de funcionamento e 

de optimização dos recursos, tendo em conta 
uma programação e controlo criteriosos dos 
custos e resultados.  

7 - Os despachos referidos nos n.os 5 e 8 são 
publicados na 2.ª série do Diário da República.  

8 - Quando estejam em causa funções de 

carácter predominantemente administrativo, no 
âmbito das direcções de serviços ou das 
divisões, podem ser criadas, alteradas ou 

extintas secções, mediante despacho do 

dirigente máximo do serviço.  
9 - A organização por especialidade não deve 

prejudicar a mobilidade funcional dos dirigentes 

e do restante pessoal.  
 

Artigo 22.º 

Estrutura matricial 
 

1 - A estrutura matricial é adoptada sempre 
que as áreas operativas do serviço possam 

desenvolver-se essencialmente por projectos, 
devendo agrupar-se por centros de 
competências ou de produto bem identificados, 

visando assegurar a constituição de equipas 
multidisciplinares com base na mobilidade 
funcional.  

2 - A constituição das equipas 
multidisciplinares e a designação das suas 
chefias, de entre efectivos do serviço, são da 
responsabilidade do respectivo dirigente 

máximo.  
3 - O estatuto remuneratório dos chefes de 

equipa consta do diploma de criação do serviço 

por equiparação ao estatuto remuneratório 
fixado para os directores de serviço ou chefes de 
divisão, sendo a dotação máxima de chefes de 

equipa fixada por portaria do membro do 
Governo respectivo.  

4 - Em casos excepcionais devidamente 
fundamentados, o diploma de criação do serviço 

pode prever outro estatuto remuneratório para 
os chefes de equipa, desde que, em qualquer 
caso, não seja ultrapassado o estatuto 

remuneratório fixado para os directores de 
serviço.  

5 - Aos chefes de equipa podem ser 

cometidas as competências fixadas para os 
titulares de cargos de direcção intermédia, 
mediante despacho do dirigente máximo do 
serviço.  

6 - Os titulares de cargos de direcção 
superior de primeiro grau podem delegar nos 
chefes de equipas as suas competências 

próprias.  
 

Artigo 23.º 

Cargos dirigentes 
 
1 - Os dirigentes máximos dos serviços 

centrais executivos e de controlo e fiscalização 

ocupam cargos de direcção superior de grau 1 e 
são coadjuvados por dirigentes em cargos de 
direcção superior de grau 2, 

independentemente, em qualquer dos casos, da 
sua designação.  
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2 - A qualificação do cargo de direcção dos 
dirigentes máximos dos serviços 
desconcentrados é definida no diploma que cria 

o serviço em função do nível de competências e 
responsabilidades que lhes sejam cometidas.  

3 - Os directores de serviços e os chefes de 

divisão correspondem a cargos de direcção 

intermédia de grau 1 e de grau 2, 
respectivamente.  

4 - As direcções de serviços podem ser 

colocadas na dependência directa do director-
geral ou equiparado, ou dos subdirectores-gerais 
ou equiparados, neste caso em termos a fixar 

por despacho do dirigente máximo.  
5 - Podem existir divisões dependentes 

directamente do director-geral ou de um dos 
subdirectores-gerais.  

 
CAPÍTULO VI 

Da criação, reestruturação, fusão e 

extinção de serviços 
 

Artigo 24.º 

Natureza e conteúdo dos diplomas 
 

1 - A criação, reestruturação, fusão e 
extinção dos serviços da administração directa 

do Estado são aprovadas por decreto 
regulamentar e devem conter:  

 

a) A designação do novo serviço, dos 
serviços que lhe deram origem ou do 
serviço extinto, no caso, 

respectivamente, de criação, 
reestruturação ou fusão ou extinção;  

b) (Revogada.) 

c) A respectiva missão; 

d) A identificação das respectivas 
atribuições; 

e) A identificação do tipo de organização 

interna; 
f) A dotação de lugares de direcção 

superior e de direcção intermédia de 

grau 1;  
g) O estatuto remuneratório dos chefes 

de equipa multidisciplinar, se 
aplicável.  

 

2 - A aprovação e alteração dos quadros de 
pessoal são feitas por portaria conjunta do 

ministro da tutela, do Ministro das Finanças e do 
membro do Governo que tiver a seu cargo a 
Administração Pública.  

 

Artigo 25.º 
Reestruturação, extinção ou fusão de 

serviços 

 
1 - Sempre que a finalidade de um serviço se 

encontre esgotada ou verificando-se que o 

mesmo prossegue missões complementares, 
paralelas ou sobrepostas às de outros serviços, 
deve o competente membro do Governo propor, 

consoante os casos, a sua extinção, 
reestruturação ou fusão.  

2 - As propostas referidas no número anterior 

devem conter justificação objectiva e 
fundamentada das situações respeitantes ao 
esgotamento da finalidade do serviço em causa 

ou das relativas à prossecução de missões 

complementares, paralelas ou sobrepostas às de 
outros serviços.  

3 - (Revogado.) 

 
Artigo 26.º 

Racionalização de serviços 

 
1 - A criação de novos serviços implica a não 

existência de outros serviços que prossigam 
total ou parcialmente os mesmos fins, ou a 

extinção dos serviços que os prossigam, de 
forma que resulte clara a responsabilidade pelas 
funções que determinam a criação de um novo 

serviço do Estado.  
2 - Não podem ser criados novos serviços da 

administração directa do Estado cujas missões 

sejam ou possam ser prosseguidas por serviços 
existentes.  

3 - As atribuições e competências dos 
diferentes serviços e seus departamentos devem 

permitir a identificação de responsabilidades 
pelos resultados nos vários níveis hierárquicos 
ou nas diferentes áreas de actividade.  

 
Artigo 27.º 

Pareceres prévios 

 
1 - A proposta relativa à criação, 

reestruturação, fusão ou extinção de serviços 
apenas pode ser presente a Conselho de 

Ministros desde que acompanhada de pareceres 
prévios dos serviços competentes dependentes 
do Ministro das Finanças e do membro do 

Governo que tiver a seu cargo a Administração 
Pública.  

2 - Os pareceres referidos no número 

anterior incidem, nomeadamente, sobre a 
conformidade com:  

 

a) A disciplina orçamental em vigor; 

b) As orientações e regras definidas na 
presente lei, bem como sobre a 
eventual existência de serviços que 

prossigam missões complementares, 
paralelas ou sobrepostas.  

 

3 - Para efeitos do número anterior, todos os 

projectos de diploma devem ser acompanhados 
de uma identificação das melhorias do processo 
de decisão, tendo em conta as funções 

essenciais do serviço.  
4 - Quando for proposta a criação, 

reestruturação, fusão ou extinção de serviços da 

administração directa do Estado, pode o Ministro 
das Finanças ou o membro do Governo que tiver 
a seu cargo a Administração Pública, isolada ou 
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conjuntamente, determinar que os serviços 
competentes efectuem as auditorias 
consideradas adequadas.  

 
CAPÍTULO VII 

Estruturas temporárias 

 

Artigo 28.º 
Estruturas de missão, comissões e grupos 

de trabalho ou projecto 

 
1 - A prossecução de missões temporárias 

que não possam, fundamentadamente, ser 

desenvolvidas pelos serviços existentes pode ser 
cometida a estruturas de missão, criadas por 
resolução do Conselho de Ministros.  

2 - As estruturas de missão têm uma duração 

temporal limitada e objectivos contratualizados e 
dependem do apoio logístico da secretaria-geral 
ou de outro serviço executivo.  

3 - A resolução do Conselho de Ministros 
deve estabelecer obrigatoriamente: 

 

a) A designação da estrutura de missão; 
b) A identificação da missão; 
c) Os termos e a duração do mandato, 

com a definição clara dos objectivos a 

alcançar;  
d) O estatuto e a forma de nomeação do 

responsável e dos elementos que a 

compõem;  
e) O número de elementos que deve 

integrar a estrutura e respectivas 

funções; 
f) Os encargos orçamentais e respectivo 

cabimento orçamental. 
 

4 - As estruturas de missão devem recorrer 
essencialmente à requisição e ao destacamento 
e pessoal pertencente aos quadros dos serviços 

e organismos da Administração Pública.  
5 - Em casos excepcionais, devidamente 

fundamentados, podem ser celebrados contratos 
individuais de trabalho a termo, os quais cessam 

automaticamente no termo do prazo do 
mandato.  

6 - A estrutura de missão considera-se 

automaticamente extinta uma vez decorrido o 
prazo pelo qual foi constituída, sem prejuízo de 
o respectivo mandato poder ser prorrogado por 

resolução do Conselho de Ministros, que deve 
fundamentar tal decisão referindo, 
designadamente, o grau de cumprimento dos 
objectivos iniciais.  

7 - Findo o prazo da missão, o responsável 
elabora relatório da actividade desenvolvida e 
dos resultados alcançados, a publicar no site do 

ministério, após aprovação do membro do 
Governo competente.  

8 - A prossecução de missões temporárias 

que não possam, fundamentadamente, ser 
desenvolvidas pelos serviços existentes pode 
ainda ser cometida a comissões ou grupos de 

trabalho ou de projecto, criados por despacho 
conjunto do ministro ou ministros competentes e 
do Ministro das Finanças.  

9 - É aplicável às comissões e aos grupos de 
trabalho e de projecto, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos n.os 2 a 7.  

10 - Os responsáveis das estruturas de 

missão, das comissões e dos grupos de trabalho 
ou de projecto são livremente nomeados e 
exonerados, sendo-lhes aplicável, com as 

necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do 
artigo 24.º e na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.  

 
CAPÍTULO VIII 

Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 29.º 
Publicidade 

 

1 - O ministério que tenha a seu cargo a 
Administração Pública é responsável pela criação 
e permanente actualização de uma base de 

dados dos serviços da Administração Pública, da 
sua estruturação por ministérios e, bem assim, 
pela sua divulgação através dos meios mais 
eficazes, designadamente o portal do cidadão.  

2 - A divulgação referida no número anterior 
inclui os organogramas de cada ministério, bem 
como a referência às disposições orgânicas em 

vigor.  
 

Artigo 30.º 

Avaliação do desempenho dos serviços 
 

Os serviços que integram a administração 
directa do Estado são objecto de avaliação da 

prossecução das suas funções e dos objectivos a 
que estão adstritos, determinada por despacho 
conjunto do Ministro das Finanças e do ministro 

da tutela e realizada por auditores externos ou 
por órgãos de controlo oficiais.  

 

Artigo 31.º 
Adaptação das secretarias-gerais 

 
1 - Constituem atribuições das secretarias-

gerais, sempre que as mesmas não se 
encontrem legalmente cometidas a outros 
serviços do respectivo ministério:  

 

a) Prestar aos membros do Governo em 
funções no ministério a assistência 

técnica e administrativa que lhe for 
solicitada e que não se inclua nas 
atribuições próprias dos demais 
serviços;  

b) Promover a aplicação das medidas de 
política de organização e de recursos 
humanos definidas para a 

Administração Pública, coordenando e 
apoiando os serviços e organismos do 
ministério na respectiva 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

169 

implementação;  
c) Emitir pareceres em matéria de 

organização, recursos humanos e 

criação ou alteração de quadros de 
pessoal;  

d) Estudar, programar e coordenar a 

aplicação de medidas tendentes a 

promover, de forma permanente e 
sistemática, a inovação, a 
modernização e a política de 

qualidade, no âmbito do ministério;  
e) Assegurar a gestão das instalações 

que lhe estejam afectas, por lei ou 

determinação superior, 
designadamente no que se refere às 
necessidades de restauro e 
conservação;  

f) Coordenar as acções referentes à 
organização e preservação do 
património e arquivo histórico;  

g) Assegurar o normal funcionamento do 
ministério nas áreas que não sejam 
da competência específica de outros 

serviços.  
 

2 - Para efeitos do disposto nas alíneas b), c) 
e d) do número anterior, as secretarias-gerais 

são entidades com uma relação preferencial com 
o ministério responsável pela Administração 
Pública, através do respectivo serviço 

competente.  
3 - As leis orgânicas das secretarias-gerais 

que não contemplem as funções constantes dos 

números anteriores, desde que aquelas não 
estejam legalmente cometidas a outros serviços 
do respectivo ministério, deverão ser revistas no 

prazo máximo de um ano contado da entrada 

em vigor do presente diploma.  
 

Artigo 32.º 

Transição de regimes 
 

1 - Todas as disposições legais constantes de 

diplomas orgânicos que criem unidades 
orgânicas caracterizadas na presente lei como 
unidades nucleares e flexíveis dos serviços 
passam a ter natureza regulamentar.  

2 - Os serviços e organismos da 
administração directa do Estado devem 
promover a revisão das suas estruturas internas 

em obediência aos princípios previstos na 
presente lei no prazo de 180 dias a contar da 
sua entrada em vigor.  

 

Artigo 32.º-A 
Alteração de regimes de pessoal 

 

1 - Quando se verifique alteração do regime 
de pessoal de um serviço da administração 
directa do Estado, o pessoal que nos termos da 

lei nele deva exercer funções mantém o 
respectivo regime de origem.  

2 - Nos casos previstos no número anterior, o 
regime de pessoal em vigor no serviço à data da 

alteração mantém-se como regime transitório, 
tal como os correspondentes quadros e mapas 
de pessoal, sendo os respectivos lugares 

extintos à medida que vagarem.  
3 - Quando, em consequência de processos 

de reorganização, seja afecto ao serviço, nos 

termos da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 
pessoal em regime diferente do que nele vigora, 
o pessoal afecto mantém o respectivo regime de 
origem, considerando-se para o efeito 

automaticamente criado o número necessário de 
lugares em quadros ou mapas de pessoal 
correspondentes àqueles regimes.  

 
Artigo 33.º 
Revogação 

 
São revogados os Decretos-Leis n.os 26115, 

de 23 de Novembro de 1935, e 59/76, de 23 de 
Janeiro, os artigos 2.º a 5.º e 10.º do Decreto-

Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, e o Decreto-Lei 
n.º 100-A/85, de 8 de Abril.  

 

Artigo 34.º 
Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no dia 1 do mês 
seguinte ao da sua publicação. 

 

 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

170 

 

Artigo 26.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março 

O artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 17.º 

[…] 

1 - Os trabalhadores com relação jurídica de emprego público podem exercer funções de 

gestor por acordo de cedência de interesse público, nos termos da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro.  

2 - Os trabalhadores de empresas públicas ou privadas podem exercer funções de gestor 

por acordo de cedência ocasional, nos termos da lei.» 
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Decreto-Lei n.º 71/2007, 
de 27 de Março 

Aprova o novo estatuto do gestor público e 

revoga o Decreto-Lei n.º 464/82, de 9 de 
Dezembro 

 
Artigo 17.º 
Mobilidade 

 
1 - Podem exercer funções de gestor público: 

 

a) Funcionários, agentes e outros trabalhadores 

do Estado e de outras pessoas colectivas 
públicas, por tempo indeterminado, mediante 
acordo de cedência especial ou de cedência 

ocasional;  
b) Trabalhadores de outras empresas, mediante 

acordo de cedência ocasional. 
 

2 - À cedência especial e à cedência ocasional 
referidas na alínea a) do número anterior é aplicável, 
com as necessárias adaptações, o disposto na Lei n.º 

23/2004, de 22 de Junho.  
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Artigo 27.º 

Adaptações terminológicas  

1 - Nas disposições a seguir enumeradas, onde se lê «acordo colectivo de trabalho» deve passar a ler-se 

«instrumento de regulamentação colectiva de trabalho»: 

a) N.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro; 

b) N.º 1 do artigo 76.º e n.º 2 do artigo 81.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.  

2 - No n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, onde se lê «procedimento de 

selecção referido no artigo 34.º» deve passar a ler-se «procedimento concursal». 

3 - Nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 

onde se lê «procedimentos de selecção referidos no artigo 34.º» deve passar a ler-se 

«procedimentos concursais». 
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Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de Dezembro 

Estabelece o sistema integrado de gestão e 
avaliação do desempenho na Administração 

Pública 

 

Artigo 3.º 
Adaptações 

 

1 - O SIADAP concretiza-se nos princípios, 
objectivos e regras definidos na presente lei.  

2 - Podem ser aprovados sistemas alternativos ao 

SIADAP adaptados às especificidades das 
administrações regional e autárquica, através de 
decreto legislativo regional e decreto regulamentar, 
respectivamente.  

3 - Por portaria conjunta dos membros do Governo 
da tutela e responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, podem ser realizadas 

adaptações ao regime previsto na presente lei em razão 
das atribuições e organização dos serviços, das 
carreiras do seu pessoal ou das necessidades da sua 

gestão.  
4 - No caso dos institutos públicos, a adaptação 

referida no número anterior é aprovada em 
regulamento interno homologado pelos membros do 

Governo referidos no número anterior.  
5 - Em caso de relações jurídicas de emprego 

público constituídas por contrato, a adaptação ao 

regime previsto na presente lei pode constar de acordo 
colectivo de trabalho.  

6 - As adaptações ao SIADAP previstas nos números 

anteriores são feitas respeitando o disposto na presente 
lei em matéria de:  

 

a) Princípios, objectivos e subsistemas do 

SIADAP;  
b) Avaliação do desempenho baseada na 

confrontação entre objectivos fixados e 

resultados obtidos e, no caso de dirigentes e 
trabalhadores, também as competências 
demonstradas e a desenvolver;  

c) Diferenciação de desempenhos, respeitando o 
número mínimo de menções de avaliação e o 
valor das percentagens máximas previstos na 
presente lei.  

 
 

Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro 
Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas 
 

(Ver página 53 a 85 do artigo 14º da presente PPL) 
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Lei n.º 53/2006, 
de 7 de Dezembro 

Estabelece o regime comum de mobilidade 
entre serviços dos funcionários e agentes 
da Administração Pública visando o seu 

aproveitamento racional. 

(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 
11/2008, de 20 de Fevereiro) 

 

Artigo 29.º 
Deveres do pessoal nas fases de transição e 

de requalificação 

 
1 - Nas fases de transição e de 

requalificação, o pessoal em situação de 
mobilidade especial que não se encontre no 

exercício de funções está sujeito aos deveres 
previstos nos números seguintes.  

2 - O pessoal referido no número anterior 

mantém os deveres inerentes ao funcionalismo 
público, com excepção dos que se relacionem 
directamente com o exercício de funções.  

3 - Ao referido pessoal é vedado o exercício 
de qualquer actividade profissional remunerada, 
excepto nas modalidades e condições previstas 
na secção VI ou quando tenha sido previamente 

autorizado, nos termos legais aplicáveis.  
4 - A violação do disposto no número anterior 

constitui infracção disciplinar grave, punível com 

pena de demissão, a aplicar mediante 
procedimento disciplinar.  

5 - O pessoal tem o dever de ser opositor ao 

procedimento de selecção referido no artigo 34.º 
e dele não desistir injustificadamente, desde que 

se verifiquem cumulativamente as seguintes 
condições:  

 

a) Seja aberto para categoria não 
inferior à que detenha no momento 

da candidatura;  
b) Se trate de serviço situado: 
 

i) No concelho do seu anterior 

local de trabalho ou da sua 
residência; 

ii) Em qualquer concelho 

confinante com os concelhos de 
Lisboa e do Porto, no caso de 
neles residir ou de aí se situar 

o seu anterior local de 
trabalho; ou  

iii) Em concelho relativamente ao 
qual se observem as condições 

previstas no n.º 6 do artigo 
4.º, sem prejuízo do disposto 
no seu n.º 7.  

 

6 - O mesmo pessoal tem igualmente o dever 
de comparecer à aplicação dos métodos de 

selecção para reinício de funções para que for 
convocado, bem como o de frequentar as acções 
de formação profissional para que for indicado.  

 

7 - Aquele pessoal tem ainda o dever de 
aceitar o reinício de funções, a qualquer título e 

em qualquer das modalidades previstas na 
secção VI, verificadas as condições referidas no 
n.º 5.  

8 - A desistência injustificada do 

procedimento de selecção ao qual aquele 
pessoal é opositor obrigatório e a recusa não 
fundamentada de reinício de funções em serviço 

determinam, precedendo procedimento 
simplificado:  

 

a) A redução em 25 pontos percentuais 
da percentagem aplicada para 
determinação da remuneração 
auferida, à data da primeira 

desistência ou recusa;  
b) A passagem à situação de licença sem 

vencimento de longa duração, à data 

da segunda desistência ou recusa.  
 

9 - As faltas à aplicação de métodos de 
selecção para reinício de funções nos termos dos 

artigos 35.º e 36.º que não sejam justificadas 
com base no regime de faltas dos funcionários e 
agentes, as recusas não fundamentadas de 

reinício de funções em entidades diferentes de 
serviços ou de frequência de acções de formação 
profissional, bem como a desistência não 

fundamentada no decurso destas, determinam, 
precedendo procedimento simplificado:  

 

a) A redução em 10% da remuneração 

auferida, à data da primeira falta, 
recusa ou desistência;  

b) A redução em 20% da remuneração 

auferida, à data da segunda falta, 
recusa ou desistência;  

c) A redução em 30% da remuneração 

auferida, à data da terceira falta, 
recusa ou desistência;  

d) A passagem à situação de licença sem 
vencimento de longa duração, à data 

da quarta falta, recusa ou 
desistência.  

 

10 - As reduções referidas nos números 
anteriores produzem efeitos a partir do 1.º dia 
do mês seguinte àquele em que foram 

determinadas.  
11 - O referido pessoal tem o dever de 

comunicar ao serviço a que se encontra afecto 
qualquer alteração relevante da sua situação, 

designadamente no que se refere à obtenção de 
novas habilitações académicas ou qualificações 
profissionais ou à alteração do seu local de 

residência permanente.  
12 - O pessoal em situação de mobilidade 

especial que se encontre a exercer funções a 

título transitório está sujeito aos deveres do 
pessoal com idênticas funções da entidade para 
a qual presta serviço, bem como aos previstos 
nos n.os 5 e seguintes, quando sejam 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

178 

susceptíveis de fazer cessar a situação de 
mobilidade especial.  

 

Artigo 34.º 
Selecção para reinício de funções em 

serviço 

 

1 - A selecção de pessoal em situação de 
mobilidade especial para reinício de funções em 
serviço, a título transitório ou por tempo 

indeterminado, é efectuada através de adequado 
procedimento.  

2 - O procedimento inicia-se com a 

publicitação na BEP de despacho do dirigente 
máximo do serviço que fixa:  

 

a) O número de efectivos de pessoal a 

recrutar, por carreira, ou por 
categoria quando necessário, e por 
áreas funcional, habilitacional e 

geográfica, quando exigíveis, e outros 
requisitos de candidatura, neles 
sempre incluindo a possibilidade de 

reclassificação e reconversão 
profissional;  

b) Os métodos e critérios de selecção; 
c) A composição dos júris de selecção; 

d) Os prazos do procedimento. 
 

3 - Podem apenas candidatar-se ao 

procedimento de selecção os funcionários ou 
agentes em situação de mobilidade especial.  

 
Artigo 39.º 

Entidade gestora da mobilidade 
 

1 - A entidade gestora da mobilidade é 

definida em diploma próprio, que regulamenta, 
designadamente, as respectivas atribuições e 
competências, bem como os deveres de 

colaboração que impendem sobre os restantes 
serviços.  

2 - À entidade gestora da mobilidade 
compete, designadamente: 

 

a) Promover ou acompanhar estudos de 
avaliação das necessidades de 

recursos humanos da Administração 
Pública;  

b) Acompanhar e dinamizar o processo 
relativo ao pessoal em situação de 
mobilidade especial, seguindo e 

zelando pela aplicação de critérios de 
isenção e transparência e procurando 
que o seu reinício de funções tenha 

lugar nas fases mais precoces 

daquele processo, designadamente:  
 

i) Informando-o quanto aos 

procedimentos de selecção 
abertos; 

ii) Promovendo oficiosamente a 

sua candidatura aos 
procedimentos de selecção 
referidos no artigo 34.º quando 
se verifiquem as condições 

previstas no n.º 5 do artigo 
29.º, independentemente do 
cumprimento do 

correspondente dever que 
sobre ele recai;  

iii) Promovendo a sua 

requalificação nos termos do 
artigo 24.º; 

 

c) Fiscalizar o cumprimento do disposto 

no artigo 41.º; 
d) Fiscalizar a aplicação de critérios de 

legalidade, isenção e transparência na 

execução dos procedimentos de 
selecção referidos no artigo 34.º, 
designadamente efectuando as 
necessárias acções de auditoria aos 

serviços;  
e) Praticar, quando necessário nos 

termos da presente lei, os actos 

relativos ao reinício de funções e à 
cessação de funções exercidas a título 
transitório, bem como os de 

autorização de passagem antecipada 
a fase posterior do processo;  

f) Informar as secretarias-gerais ou 
departamentos governamentais de 

recursos humanos da prática dos 
actos referidos na alínea anterior 
relativamente ao pessoal que lhes 

esteja afecto.  
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Artigo 28.º 

Manutenção da inscrição na CGA, I. P. 

1 - Os titulares de cargos dirigentes nomeados ao abrigo da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada 

pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, ou cuja comissão de serviço seja renovada ao abrigo da 

mesma lei, ou da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 

pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, mantêm, até à 

cessação dessas funções, a inscrição na CGA, I. P., e o pagamento de quotas a este organismo com 

base nas funções exercidas e na correspondente remuneração. 

2 -  disposto no número anterior aplica-se aos membros dos órgãos de direcção titulares nomeados ao 

abrigo da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pelos 

Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, sendo o pagamento de 

quotas efectuado até ao limite da remuneração de dirigente de 1.º grau da administração directa do 

Estado. 
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Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro 

Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central, 

regional e local do Estado 

(Alterada e republicada pela Lei nº 51/2005, de 30 de 

Agosto) 
 

(Ver página 141 a 153 do artigo 23º da presente PPL) 

 
 
 

Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a lei quadro dos institutos públicos 
(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 51/2005, 

de 30 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 200/2006, de 25 
de Outubro e alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 

105/2007, de 3 de Abril) 

 
(Ver página 119 a 130 do artigo 21º da presente PPL) 
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Artigo 29.º 

Contribuições para a CGA, I. P. 

É aditado ao Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro, o 

artigo 6.º-A, com a seguinte redacção: 

«Artigo 6.º-A 

Contribuições 

1 - Todos os serviços e organismos da administração directa independentemente do seu 

grau de autonomia, mesmos os que em 31 de Dezembro de 2008 não estivessem 

abrangidos pela obrigação de contribuição mensal para a CGA, I. P., passam a 

contribuir mensalmente em 7,5% da remuneração sujeita a desconto de quota dos 

trabalhadores abrangidos pelo regime de protecção social da função pública, em matéria 

de pensões ao seu serviço.  

2 - Mantêm-se inalteradas as taxas da contribuição das restantes entidades, públicas ou 

privadas, com autonomia administrativa e financeira em vigor em 31 de Dezembro de 

2008, designadamente as devidas por: 

a) Órgãos de soberania e respectivas estruturas de apoio; 

b) Órgãos autónomos personalizados ou com autonomia administrativa e financeira; 

c) Serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, com 

autonomia administrativa e financeira; 

d) Regiões autónomas, relativamente a todos os serviços e organismos da 

Administração Pública não personalizados; 

e) Autarquias locais, respectivos serviços municipalizados, federações e associações 

de municípios e assembleias distritais; 

f) Estabelecimentos de ensino superior, privado ou cooperativo, e não superior, 

particular ou cooperativo; 

g) Pessoas colectivas, independentemente da sua natureza pública, privada ou outra. 
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3 - Para as entidades com pessoal relativamente ao qual a CGA, I. P., seja responsável 

unicamente pelo encargo com pensões de sobrevivência, a contribuição é igual a 3,75% 

da remuneração do referido pessoal sujeita a desconto de quota. 

4 - O disposto nos números anteriores prevalece sobre quaisquer disposições legais, gerais 

ou especiais, em contrário, com excepção das que estabelecem, relativamente a 

entidades cujas responsabilidades com pensões foram transferidas para a CGA, I. P., 

uma contribuição de montante igual à que lhes competiria pagar, como entidades 

patronais, no âmbito do regime geral de segurança social. 

5 - As contribuições mensais para a CGA, I. P., são-lhe obrigatoriamente entregues 

juntamente com as quotas para aposentação e pensão de sobrevivência do pessoal a que 

respeitam. 

6 - As instituições de ensino superior e restantes entidades com autonomia administrativa e 

financeira podem, para efeitos do presente artigo, utilizar os saldos de gerência de anos 

anteriores, ficando, para esse efeito, dispensadas do cumprimento do artigo 25.º da Lei 

n.º 91/2001, de 20 de Agosto, alterada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto.» 
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Decreto-Lei n.º 498/72, 

de 9 de Dezembro 
Promulga o Estatuto da Aposentação 

 
 
 
 

 
 
 

 
Lei n.º 91/2001, 
de 20 de Agosto 

Lei de enquadramento orçamental 
(Com as alterações introduzidas  pela Lei Orgânica n.º 

2/2002, de 28 de Agosto, pela Lei n.º 23/2003 
de 2 de Julho e  alterada e republicada pela Lei nº 

48/2004, de 24 de Agosto) 
 

Artigo 25.º (*) 

Equilíbrio 
 

1 - O orçamento de cada serviço ou fundo autónomo 

é elaborado, aprovado e executado por forma a 
apresentar saldo global nulo ou positivo.  

2 - Para efeitos do cômputo do saldo referido no 
número anterior, não são consideradas as receitas 

provenientes de activos e passivos financeiros, bem 
como do saldo da gerência anterior, nem as despesas 

relativas a activos e passivos financeiros.  

3 - Nos casos em que, durante o ano a que 
respeitam os orçamentos a que se refere o n.º 1, a 
execução orçamental do conjunto das instituições do 

sector público administrativo o permitir, poderá o 
Governo, através do Ministro das Finanças, dispensar, 
em situações excepcionais, a aplicação da regra de 
equilíbrio estabelecida no mesmo número.  

4 - Nos casos em que seja dispensada a aplicação 
da regra de equilíbrio, nos termos do número anterior, 
o Governo:  

 

a) Aprovará as correspondentes alterações 
orçamentais que sejam da sua competência;  

b) Proporá à Assembleia da República as 
correspondentes alterações orçamentais que 
sejam da competência deste órgão. 

 

(*) Nota: Corresponde ao artigo 22º, na redacção 
anterior à revisão do articulado 
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CAPÍTULO IV 

Finanças locais 

Artigo 30.º 

Montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado 

1 - Em 2009, o montante global da participação dos municípios nos impostos do Estado é fixado em € 

2 521 351 422, sendo o montante a atribuir a cada município o que consta do mapa XIX em anexo.  

2 - A participação prevista no número anterior é distribuída nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 

2/2007, de 15 de Janeiro, da seguinte forma:  

a) Uma subvenção geral fixada em € 1 955 308 873 para o Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF);  

b) Uma subvenção específica fixada em € 166 633 738 para o Fundo Social Municipal (FSM);  

c) Uma participação de 5 % no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada em € 

399 408 811, para efeitos de repartição de recursos públicos entre o Estado e os municípios, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

3 - A participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição 

territorial, incluída na coluna (7) do mapa XIX em anexo, resulta da aplicação da percentagem 

deliberada pelo município aos rendimentos de 2007, nos termos previstos no n.ºs 2 e 3 do artigo 

20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, correspondendo a diferença, face ao valor da coluna (5) do 

mesmo mapa, à dedução à colecta em sede de IRS, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do mesmo 

diploma. 

4 - A repartição final entre municípios assegura o cumprimento do previsto no artigo 29.º da Lei n.º 

2/2007, de 15 de Fevereiro. 

5 - Em 2009, o montante do FSM indicado na alínea b) do n.º 2 destina-se exclusivamente ao 

financiamento de competências exercidas pelos municípios no domínio da educação pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico, a distribuir de acordo com os indicadores identificados na alínea a) do n.º 

1 do artigo 28.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
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6 - No ano de 2009, o montante global do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) é fixado em € 

208 128 907, sendo o montante a atribuir a cada freguesia o que consta do mapa XX em anexo.  

7 - A verba referida no número anterior visa assegurar um crescimento médio das transferências 

financeiras para as freguesias, relativamente ao ano anterior, igual ao crescimento médio das 

transferências financeiras para os municípios. 

8 - Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 29.º, no n.º 4 do artigo 32.º, no n.º 2 do artigo 57.º e 

no n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o apuramento da capitação nestes 

referida é feito tendo em conta a soma do imposto municipal sobre imóveis (IMI), do imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), do imposto municipal sobre veículos 

(IMV), da parcela do produto de imposto único de circulação (IUC) que constitui receita dos 

municípios e da participação municipal no IRS indicada na coluna (5) do mapa XIX em anexo.  
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Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, 

revogando a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto 

 
Artigo 19.º 

Repartição de recursos públicos entre o 

Estado e os municípios 
 

1 - A repartição dos recursos públicos entre o 

Estado e os municípios, tendo em vista atingir os 
objectivos de equilíbrio financeiro horizontal e 
vertical, é obtida através das seguintes formas 

de participação:  
 

a) Uma subvenção geral determinada a 
partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF) cujo valor é igual a 25,3% da 
média aritmética simples da receita 
proveniente dos impostos sobre o 

rendimento das pessoas singulares 
(IRS), IRC e sobre o valor acrescentado 
(IVA);  

b) Uma subvenção específica determinada a 
partir do Fundo Social Municipal (FSM) 
cujo valor corresponde às despesas 
relativas às atribuições e competências 

transferidas da administração central 
para os municípios;  

c) Uma participação variável de 5% no IRS, 

determinada nos termos do artigo 20.º, 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
na respectiva circunscrição territorial, 

calculada sobre a respectiva colecta 
líquida das deduções previstas no n.º 1 

do artigo 78.º do Código do IRS.  
 

2 - A receita dos impostos a que se refere a 
alínea a) do número anterior é a que 
corresponde à receita líquida destes impostos no 

penúltimo ano relativamente àquele a que o 
Orçamento do Estado se refere, excluindo:  

 

a) A participação referida na alínea c) do 

número anterior; 
b) No que respeita ao IVA, a receita 

consignada, de carácter excepcional ou 

temporário, a outros subsectores das 
administrações públicas.  

 

3 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, entende-se por receita líquida o valor 
inscrito no mapa de execução orçamental, 
segundo a classificação económica, respeitante 

aos serviços integrados.  
4 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 

1, considera-se como domicílio fiscal o do sujeito 

passivo identificado em primeiro lugar na 
respectiva declaração de rendimentos.  

 

 
 
 

Artigo 20.º 
Participação variável no IRS 

 

1 - Os municípios têm direito, em cada ano, a 

uma participação variável até 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respectiva circunscrição territorial, relativa aos 

rendimentos do ano imediatamente anterior, 
calculada sobre a respectiva colecta líquida das 
deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 

Código do IRS.  
2 - A participação referida no número anterior 

depende de deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município, a qual deve ser 
comunicada por via electrónica pela respectiva 
câmara municipal à Direcção-Geral dos 
Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos.  
3 - A ausência da comunicação a que se refere 

o número anterior ou a recepção da 

comunicação para além do prazo aí estabelecido 
equivale à falta de deliberação.  

4 - Caso a percentagem deliberada pelo 

município seja inferior à taxa máxima definida 
no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a 
colecta líquida é considerado como dedução à 
colecta do IRS, a favor do sujeito passivo, 

relativo aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior àquele a que respeita a participação 
variável referida no n.º 1, desde que a 

respectiva liquidação tenha sido feita com base 
em declaração apresentada dentro do prazo 
legal e com os elementos nela constantes.  

5 - A inexistência da dedução à colecta a que 

se refere o número anterior não determina, em 
caso algum, um acréscimo ao montante da 
participação variável apurada com base na 

percentagem deliberada pelo município.  
6 - Para efeitos do disposto no presente artigo, 

considera-se como domicílio fiscal o do sujeito 

passivo identificado em primeiro lugar na 
respectiva declaração de rendimentos.  

7 - O produto da participação variável no IRS é 

transferido para os municípios até ao último dia 
útil do mês seguinte ao do respectivo 
apuramento pela Direcção-Geral dos Impostos.  

 

Artigo 28.º 
Distribuição do FSM 

 

1 - A repartição do FSM é fixada anualmente 
na Lei do Orçamento do Estado, sendo 
distribuída proporcionalmente por cada 

município, de acordo com os seguintes 
indicadores:  

 

a) 35% de acordo com os seguintes 

indicadores relativos às inscrições de 
crianças e jovens nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e ensino básico 

de cada município:  
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i) 4% na razão directa do número de 
crianças que frequentam o ensino 
pré-escolar público;  

ii) 12% na razão directa do número 
de jovens a frequentar o 1.º ciclo 
do ensino básico público;  

iii) 19% na razão directa do número 

de jovens a frequentar o 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico público;  

 

b) 32,5% de acordo com os seguintes 
indicadores relativos ao número de 
utentes inscritos na rede de saúde 

municipal:  
 

i) 10,5% na razão directa do número 
de beneficiários dos programas 

municipais de cuidados de saúde 
continuados;  

ii) 22% na razão directa do número 

de utentes inscritos nos centros de 
saúde concelhios;  

 

c) 32,5% de acordo com os seguintes 

indicadores relativos ao número de 
utentes e beneficiários das redes 
municipais de creches, jardins-de-

infância, lares, centros de dia e 
programas de acção social de cada 
município:  

 

i) 5% na razão directa do número de 
inscritos em programas de apoio à 
toxicodependência e de inclusão 

social;  
ii) 12,5% na razão directa do número 

de crianças até aos três anos de 

idade, que frequentam as creches 
e jardins-de-infância;  

iii) 15% na razão directa do número 

de adultos com mais de 65 anos 
residentes em lares ou inscritos 
em centros de dia e programas de 
apoio ao domicílio.  

 

2 - Tratando-se de uma transferência 
financeira consignada a um fim específico, caso 

o município não realize despesa elegível de 
montante pelo menos igual à verba que lhe foi 
afecta, no ano subsequente é deduzida à verba 

a que teria direito ao abrigo do FSM a diferença 
entre a receita de FSM e a despesa 
correspondente.  

3 - Para efeitos do disposto no número 

anterior, a contabilidade analítica por centro de 
custos deve permitir identificar os custos 
referentes às funções educação, saúde e acção 

social.  
 

Artigo 29.º 

Variações máximas 
 

1 - A participação de cada município nos 
impostos do Estado, incluindo os montantes do 

FEF, FSM e da participação no IRS referida na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, não pode sofrer 
uma diminuição superior a 5% da participação 
nas transferências financeiras do ano anterior 

para os municípios com capitação de impostos 
locais superior a 1,25 da média nacional, nem 
uma diminuição superior a 2,5% da referida 

participação, para os municípios com capitação 

inferior a 1,25 vezes aquela média.  
2 - A participação de cada município nos 

impostos do Estado, incluindo os montantes do 

FEF, FSM e da participação no IRS referida na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, não pode sofrer 
um acréscimo superior a 5% da participação 

relativa às transferências financeiras do ano 
anterior.  

3 - A compensação necessária para assegurar 
os montantes mínimos previstos no n.º 1 

efectua-se pelos excedentes que advenham da 
aplicação do número anterior, bem como, se 
necessário, mediante dedução proporcional à 

diferença entre as transferências previstas e os 
montantes mínimos garantidos para os 
municípios que tenham transferências superiores 

aos montantes mínimos a que teriam direito.  
4 - O excedente resultante do disposto nos 

n.os 2 e 3 é distribuído de forma proporcional 
pelos municípios com uma capitação de 

impostos locais inferior a 1,25 vezes a capitação 
média nacional daqueles impostos.  

 

Artigo 32.º 
Distribuição do FFF 

 

1 - A distribuição pelas freguesias dos 
montantes apurados nos termos do número 

anterior obedece aos seguintes critérios:  
 

a) 50% a distribuir de acordo com a sua 
tipologia: 

 

i) 14% a distribuir igualmente por 
todas as freguesias integradas em 
áreas predominantemente 
urbanas;  

ii) 11% a distribuir igualmente por 
todas as freguesias integradas em 
áreas mediamente urbanas;  

iii) 25% a distribuir igualmente por 
todas as freguesias integradas em 
áreas predominantemente rurais;  

 

b) 5% igualmente por todas as freguesias; 
c) 30% na razão directa do número de 

habitantes; 

d) 15% na razão directa da área. 
 

2 - Os tipos de freguesias são definidos de 

acordo com a tipologia das áreas urbanas, 
definida pela deliberação n.º 158/98, de 11 de 
Setembro, do Conselho Superior de Estatística.  

3 - Os elementos e os indicadores para 
aplicação dos critérios referidos nos números 
anteriores devem ser comunicados, de forma 
discriminada, à Assembleia da República, 
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juntamente com a proposta de Lei do Orçamento 
do Estado.  

4 - Da distribuição resultante dos n.os 1 e 2 

não pode resultar uma diminuição superior a 5% 
das transferências do ano anterior para as 
freguesias dos municípios com capitação de 

impostos locais superior a 1,25 da média 

nacional, nem uma diminuição superior a 2,5% 
das transferências para as freguesias dos 
municípios com capitação inferior a 1,25 vezes 

aquela média.  
5 - A distribuição resultante dos números 

anteriores deve assegurar a transferência das 

verbas necessárias para o pagamento das 
despesas relativas à compensação por encargos 
dos membros do órgão executivo da freguesia, 
bem como as senhas de presença dos membros 

do órgão deliberativo para a realização do 
número de reuniões obrigatórias, nos termos da 
lei.  

6 - A participação de cada freguesia no FFF não 
pode sofrer um acréscimo superior a 5% da 
participação relativa às transferências 

financeiras do ano anterior.  
7 - A compensação necessária para assegurar 

o montante mínimo previsto no n.º 4 efectua-se 
mediante dedução proporcional à diferença entre 

as transferências previstas e os montantes 
mínimos garantidos para as freguesias que 
tenham transferências superiores aos montantes 

mínimos a que teriam direito.  
 

Artigo 57.º 

Regime transitório de repartição dos 
recursos entre o Estado e os municípios 

 
1 - Em 2007, o montante global da 

participação dos municípios no FEF, no FSM e no 
IRS, tal como disposto no artigo 19.º da 
presente lei, corresponde ao previsto no n.º 1 do 

artigo 22.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 
Dezembro.  

2 - Até 2009, da aplicação dos critérios de 
repartição do FEF previstos no artigo 21.º não 
pode resultar uma redução do montante global 

das transferências para os municípios com uma 
capitação fiscal inferior a 0,75 vezes a CMN dos 
impostos municipais referidos na alínea a) do 

artigo 10.º e da participação no IRS referida na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º  
3 - Até 2009, da aplicação dos critérios de 

repartição do FEF previstos no artigo 21.º não 

pode resultar uma redução do montante global 
das transferências para os municípios com mais 
de 50% de área afecta à Rede Natura 2000 e de 

área protegida.  
4 - O disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

26.º não é aplicável em 2007. 
 

Artigo 60.º 
Regime transitório de distribuição do FFF 

 

1 - Em 2007, o montante da participação 
global das freguesias no FFF é correspondente 
ao previsto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro.  
2 - Até 2009, da aplicação dos critérios de 

repartição do FFF previstos no artigo 32.º não 
pode resultar uma redução do montante global 

das transferências para as freguesias dos 
municípios com uma capitação fiscal inferior a 
0,75 vezes a CMN dos impostos municipais 

referidos na alínea a) do artigo 10.º e da 
participação no IRS referida na alínea c) do n.º 1 
do artigo 19.º  
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Artigo 31.º 

Cálculo das variáveis da tipologia das áreas urbanas das freguesias criadas posteriormente ao 

recenseamento geral da população de 1991 

Em 2009, para efeitos do cálculo da participação das freguesias criadas em data posterior ao 

recenseamento geral da população de 1991, e relativamente às quais não exista classificação oficial, a 

classificação adoptada, no âmbito da tipologia de áreas urbanas, é a das respectivas freguesias de 

origem. 
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Artigo 32.º 

Descentralização de competências para os municípios 

1 - Durante o ano de 2009, fica o Governo autorizado a transferir verbas necessárias para os 

municípios, incluindo as dotações inscritas no orçamento dos ministérios, relativas a competências 

legalmente descentralizadas ou a descentralizar, nomeadamente as previstas na Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e também nas áreas de: 

a) Apoio à elaboração de cartas sociais municipais;  

b) Apoio social a indivíduos ou famílias em situação de precariedade ou vulnerabilidade;  

c) Actividades de prevenção da doença e de promoção da saúde. 

2 - Durante o ano de 2009, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios as dotações 

inscritas no orçamento do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

designadamente as relativas a competências em matéria de constituição e funcionamento dos 

gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e defesa da floresta. 

3 - Durante o ano de 2009, fica o Governo autorizado a legislar no sentido de regulamentar os poderes 

tributários dos municípios, relativamente aos impostos a cuja receita tenham direito, nos termos 

previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

4 - É prorrogado, até 31 de Dezembro de 2009, o prazo previsto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, na sua redacção actual, para a transferência de competências para os 

municípios.  

5 - No ano de 2009, para efeitos do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, na sua redacção 

actual, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios as verbas necessárias, para os 

efeitos previstos nos n.ºs 1 a 4. 

6 - A relação das verbas transferidas ao abrigo do número anterior é publicada por portaria conjunta 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local.  
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Lei n.º 159/99, 
de 14 de Setembro 

Estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as 

autarquias locais 
 

Artigo 1.º 

Objecto 
 

A presente lei estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para 
as autarquias locais, bem como de delimitação 
da intervenção da administração central e da 

administração local, concretizando os princípios 
da descentralização administrativa e da 
autonomia do poder local.  

 

Artigo 2.º 
Princípios gerais 

 

1 - A descentralização de poderes efectua-se 
mediante a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias locais, tendo 

por finalidade assegurar o reforço da coesão 
nacional e da solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e a eficácia da gestão 
pública assegurando os direitos dos 

administrados.  
2 - A descentralização administrativa assegura 

a concretização do princípio da subsidiariedade, 

devendo as atribuições e competências ser 
exercidas pelo nível da administração melhor 
colocado para as prosseguir com racionalidade, 

eficácia e proximidade aos cidadãos.  

3 - A administração central e a administração 
local devem coordenar a sua intervenção, no 
exercício de competências próprias, 

designadamente através das formas de parceria 
previstas no artigo 8.º de modo a assegurar a 
unidade na prossecução de políticas públicas e 

evitar sobreposição de actuações.  
4 - As competências em matéria de 

investimentos públicos atribuídas aos diversos 

níveis da Administração por esta lei são 
exercidas tendo em conta os objectivos e os 
programas de acção constantes dos planos 
enquadradores da actividade da administração 

central e da administração local.  
5 - O prosseguimento das atribuições e 

competências é feito nos termos da lei e implica 

a concessão, aos órgãos das autarquias locais, 
de poderes que lhes permitam actuar em 
diversas vertentes, cuja natureza pode ser:  

 

a) Consultiva; 
b) De planeamento; 
c) De gestão; 

d) De investimento; 
e) De fiscalização; 
f) De licenciamento. 

 

6 - A realização de investimentos a que se 
refere a alínea d) do número anterior 
compreende a identificação, a elaboração dos 

projectos, o financiamento, a execução e a 

manutenção dos empreendimentos.  
 

Artigo 3.º 

Transferência de atribuições e 
competências 

 

1 - A transferência de atribuições e 
competências efectua-se para a autarquia local 
que, de acordo com a sua natureza, se mostre 

mais adequada ao exercício da competência em 
causa.  

2 - A transferência de atribuições e 
competências é acompanhada dos meios 

humanos, dos recursos financeiros e do 
património adequados ao desempenho da função 
transferida.  

3 - A transferência de atribuições e 
competências não pode determinar um aumento 
da despesa pública global prevista no ano da 

concretização.  
4 - A transferência de atribuições e 

competências efectua-se sem prejuízo da 
respectiva articulação com a intervenção 

complementar dos serviços e organismos da 
administração central.  

 

Artigo 4.º 
Concretização e financiamento das novas 

competências 

 

1 - O conjunto de atribuições e competências 
estabelecido no capítulo III desta lei quadro será 
progressivamente transferido para os municípios 

nos quatro anos subsequentes à sua entrada em 
vigor. (*) 

2 - As transferências de competências, a 

identificação da respectiva natureza e a forma 
de afectação dos respectivos recursos serão 
anualmente concretizadas através de diplomas 

próprios, que podem estabelecer disposições 
transitórias adequadas à gestão do processo de 
transferência em causa, de acordo com o 
disposto nos artigos 2.º, 3.º e 5.º  

3 - O Orçamento do Estado fixa anualmente, 
no montante e nas condições que tiverem sido 
acordados entre a administração central e as 

autarquias locais, os recursos a transferir para o 
exercício das novas atribuições.  

4 - O Orçamento do Estado procederá, sempre 

que necessário, à indicação das competências a 
financiar através de receitas consignadas.  
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(*) Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2008 

 
Artigo 22.º 

Descentralização de competências para os 

municípios 

 
1 - Durante o ano de 2008, fica o Governo 

autorizado a transferir para os municípios as 

dotações inscritas no orçamento dos ministérios 
relativas a competências a descentralizar nos 
domínios da educação, acção social e saúde, 

designadamente as relativas a:  
 

a) Pessoal não docente do ensino básico;  
b) Fornecimento de refeições e apoio ao 

prolongamento de horário na educação 
pré-escolar;  

c) Actividades de enriquecimento curricular 

no 1.º ciclo do ensino básico;  
d) Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico;  

e) Acção social escolar nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico;  

f) Apoio à elaboração de cartas sociais 
municipais;  

g) Apoio social a indivíduos ou famílias em 
situação de precariedade ou 
vulnerabilidade;  

h) Componentes de apoio à família no 
ensino pré-escolar na rede pública dos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar;  

i) Actividades de animação sócio-educativa 
na rede pública dos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar;  

j) Actividades de prevenção da doença e de 

promoção da saúde.  
 

2 - Durante o ano de 2008, fica o Governo 

autorizado a legislar no sentido de regulamentar 
os poderes tributários dos municípios, 
relativamente aos impostos a cuja receita 
tenham direito, nos termos previstos na Lei das 

Finanças Locais.  

3 - É prorrogado, até 31 de Dezembro de 
2008, o prazo previsto no n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, na sua 

redacção actual, para a transferência de 
competências para os municípios.  

4 - No ano de 2008, para efeitos do disposto 

na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, na sua 

redacção actual, fica o Governo autorizado a 
transferir para os municípios as verbas 
necessárias ao exercício por estes das novas 

competências transferidas ao abrigo dos n.os 1 a 
3.  

5 - É inscrita no orçamento dos encargos 

gerais do Estado uma verba de (euro) 22 548 
557, destinada a:  
 

a) Compensar os municípios dos encargos 

suportados com os transportes escolares 
dos alunos inscritos nos 7.º, 8.º e 9.º 
anos de escolaridade, sendo a 

distribuição por município efectuada de 
acordo com os montantes das 
correspondentes despesas;  

b) Compensar os municípios com os 
encargos suportados com o transporte 
dos alunos do 1.º ciclo determinados 
pelo reordenamento da rede escolar, 

sendo a distribuição por município 
efectuada de acordo com os montantes 
das correspondentes despesas.  

 

6 - A relação das verbas transferidas ao abrigo 
do número anterior é publicada por portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da administração local e das 
finanças. 
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Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei 
n.º 42/98, de 6 de Agosto 

(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22-A/2007, 

de 29 de Junho e a Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
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Artigo 33.º 

Descentralização de competências para os municípios no domínio da Educação 

1 - Durante o ano de 2009, fica o Governo autorizado a transferir para todos os municípios do 

continente, as dotações inscritas no orçamento do Ministério da Educação, acrescidas de 

actualização nos termos equivalentes à inflação prevista, referentes a competências a descentralizar 

no domínio da Educação, relativas a: 

a) Componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 

prolongamento de horário na educação pré-escolar; 

b) Acção social escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

2 - Durante o ano de 2009, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios que tenham 

celebrado em 2008 contratos de execução ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, 

ou que venham a ser celebrados ao abrigo do artigo 12.º do mesmo diploma, as dotações inscritas 

no orçamento do Ministério da Educação, referentes a: 

a) Pessoal não docente do ensino básico; 

b) Actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

3 - Em 2009, as transferências de recursos para pagamento de despesas referentes a pessoal não docente 

são actualizadas nos termos equivalentes à variação prevista para as remunerações da função pública.  

4 - As dotações inscritas no orçamento do Ministério da Educação para financiamento do disposto nas 

alíneas b) e c) do n.º 2 são actualizadas nos termos equivalentes à inflação prevista. 

5 - É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 23 247 563, destinada ao 

pagamento das despesas a que se refere o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de 

Julho. 

6 - A relação das verbas transferidas ao abrigo do presente artigo é publicada por portaria conjunta dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local. 
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Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de Julho 

No uso da autorização legislativa concedida 

pelas alíneas a) a e) e h) do n.º 1 do artigo 

22.º do Orçamento do Estado para 2008, 
aprovado pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro, desenvolve o quadro de 

transferência de competências para os 
municípios em matéria de educação, de 

acordo com o previsto no artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro 
 

Artigo 9.º 

Transportes escolares 
 

1 - São transferidas para os municípios as 
atribuições em matéria de organização e 

funcionamento dos transportes escolares do 3.º 
ciclo do ensino básico.  

2 - Em 2009, a transferência de recursos para 

pagamento das despesas a que se refere o 
presente artigo são actualizadas nos termos 
equivalentes à inflação prevista.  

3 - A partir de 2010, as transferências de 
recursos financeiros a que se refere o presente 
artigo são incluídas no fundo social municipal e 
actualizadas segundo as regras aplicáveis às 

transferências para as autarquias locais.  
 

Artigo 12.º 

Contratos de execução 
 

1 - As condições de transferências das 

atribuições a que se referem as alíneas a), c) e 

d) do n.º 1 do artigo 2.º são definidas em 
contratos de execução a celebrar entre o 
Ministério da Educação e os municípios, 

contendo cláusulas obrigatórias relativas:  
 

a) Identificação das entidades outorgantes;  

b) Transferência para os municípios dos 
recursos humanos, patrimoniais e 
financeiros associados ao desempenho 

das competências previstas no presente 
decreto-lei;  

c) Os direitos e obrigações das partes 
contratantes;  

d) A definição dos instrumentos financeiros 
utilizáveis;  

e) A forma de acompanhamento e controlo 

da execução do contrato por parte do 
Ministério da Educação;  

f) As consequências resultantes do 

incumprimento de qualquer das partes 
contratantes.  

 

2 - Os contratos de execução devem ser 

celebrados até Junho do ano lectivo anterior 
aquele a que respeitam.  

3 - O incumprimento das obrigações previstas 

neste artigo determina a retenção do duodécimo 
das transferências do fundo social municipal em 

valor correspondente, até à regularização da 
situação.  

4 - Nos casos em que o município não realize 

despesa elegível de montante pelo menos igual 

às transferências financeiras consignadas a um 
fim específico, efectuadas nos termos do 
presente decreto-lei, no ano subsequente é 

deduzida à verba a que teria direito ao abrigo do 
fundo social municipal a diferença entre a receita 
de este e a despesa correspondente.  

5 - Nos casos em que o município não 
assegure o exercício das atribuições transferidas 
nos termos do presente decreto-lei, pode o 

Ministério da Educação assegurar, a título 
supletivo, as referidas competências.  
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Artigo 34.º 

Encargos com pessoal nas autarquias locais 

Os encargos com o pessoal abrangido pelo processo de transferência de competências para os 

municípios não são contabilizados para efeitos do limite estabelecido no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

116/84, de 6 de Abril. 
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Decreto-Lei n.º 116/84, 
de 6 de Abril 

Revê o regime de organização e funcionamento 

dos serviços técnico-administrativos das 
autarquias locais [no uso da autorização 

conferida ao Governo pela alínea d) do artigo 1.º 

da Lei n.º 19/83, de 6 de Setembro] 

 
Artigo 10.º 

Limite dos encargos 

(Redacção dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro) 
 

1 - As despesas efectuadas com o pessoal do quadro 

da nova estrutura não poderão exceder 60% das 
receitas correntes do ano económico anterior ao 
respectivo exercício.  

2 - As despesas com o pessoal pago pela rubrica 

«Pessoal em qualquer outra situação» não podem 
ultrapassar 25% do limite dos encargos referidos no 
número anterior.  

3 - Se as despesas realizadas com o pessoal do 
quadro existente em 31 de Dezembro de 1985 forem 
superiores ao limite fixado no n.º 1, será a respectiva 

diferença suportada pelo montante referido no número 
anterior, com a correspondente redução da verba 
disponível para despesas com pessoal em qualquer 
outra situação.  

4 - A estrutura adoptada e o preenchimento do 
correspondente quadro de pessoal poderão ser 
implementados por fases, desde que em cada ano 

sejam respeitados os limites previstos nos números 
anteriores.  

 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

207 

 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

208 

 

Artigo 35.º 

Áreas metropolitanas e associações de municípios 

1 - É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 3 144 000 correspondente a 

encargos com transferências para as áreas metropolitanas e associações de municípios, 

respectivamente nos termos das Leis n.ºs 45/2008, e 46/2008, ambas de 27 de Agosto. 

2 - A repartição das transferências para as áreas metropolitanas e associações de municípios a que se 

refere o número anterior é fixada por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

administração local. 
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Lei n.º 45/2008, 

de 27 de Agosto  
Estabelece o regime jurídico do associativismo 

municipal, revogando as Leis n.os 10/2003 e 
11/2003, de 13 de Maio 

 
 

 
Lei n.º 46/2008,  
de 27 de Agosto  

Estabelece o regime jurídico das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto 
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Artigo 36.º 

Auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira 

É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 5 000 000, para as finalidades 

previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, bem como para a conclusão de 

projectos em curso, tendo em conta o período de aplicação dos respectivos programas de 

financiamento e os princípios de equidade e de equilíbrio na distribuição territorial.  
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Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei 

n.º 42/98, de 6 de Agosto 
 

Artigo 8.º 

Cooperação técnica e financeira 

 
1 - Não são permitidas quaisquer formas de 

subsídios ou comparticipações financeiras aos 

municípios e freguesias por parte do Estado, dos 
institutos públicos ou dos fundos autónomos.  

2 - Pode, excepcionalmente, ser inscrita na Lei do 

Orçamento do Estado uma dotação global afecta aos 
diversos ministérios, para financiamento de projectos 
de interesse nacional a desenvolver pelas autarquias 
locais, de grande relevância para o desenvolvimento 

regional e local, correspondentes a políticas 
identificadas como prioritárias naquela lei, de acordo 
com os princípios da igualdade, imparcialidade e 

justiça.  
3 - O Governo e os Governos Regionais podem ainda 

tomar providências orçamentais necessárias à 

concessão de auxílios financeiros às autarquias locais, 
nas seguintes situações:  

 

a) Calamidade pública; 

b) Municípios negativamente afectados por 
investimentos da responsabilidade da 
administração central;  

c) Circunstâncias graves que afectem 
drasticamente a operacionalidade das infra-
estruturas e dos serviços municipais de 

protecção civil;  
d) Reconversão de áreas urbanas de génese 

ilegal ou programas de reabilitação urbana 

quando o seu peso relativo transcenda a 

capacidade e a responsabilidade autárquica 
nos termos da lei.  

 

4 - A concessão de auxílios financeiros às autarquias 
locais em situações de calamidade pública é regulada 
em diploma próprio, o qual deverá, designadamente, 
proceder à criação do Fundo de Emergência Municipal.  

5 - A concessão de qualquer auxílio financeiro e a 
celebração de contrato ou protocolo com as autarquias 
locais tem de ser previamente autorizada por despacho 

dos Ministros da tutela e das Finanças, publicado na 2.ª 
série do Diário da República.  

6 - São nulos os instrumentos de cooperação técnica 

e financeira e de auxílio financeiro celebrados ou 
executados sem que seja observado o disposto no 
número anterior.  

7 - O Governo publica trimestralmente na 2.ª série 

do Diário da República uma listagem da qual constam 
os instrumentos de cooperação técnica e financeira e de 
auxílio financeiro, celebrados por cada ministério, bem 

como os respectivos montantes e prazos.  
8 - O regime de cooperação técnica e financeira, 

bem como o regime de concessão de auxílios 

financeiros às autarquias locais, são regulados por 
diploma próprio.  
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Artigo 37.º 

Retenção de fundos municipais 

É retida a percentagem de 0,1% do FEF de cada município do continente, constituindo essa retenção 

receita própria da Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 44/2007, de 27 de Abril. 
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Decreto Regulamentar n.º 44/2007, 
de 27 de Abril 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais 
 

Artigo 6.º 
Receitas 

 

1 - A DGAL dispõe das receitas provenientes de 
dotações que lhe sejam atribuídas no Orçamento do 
Estado.  

2 - A DGAL dispõe ainda das seguintes receitas 

próprias: 
 

a) As quantias cobradas pela prestação de 

serviços, no âmbito das suas atribuições;  
b) O produto da venda de publicações editadas 

pela DGAL ou, mediante acordo, impressos 

oficiais, publicações editadas por outras 
entidades públicas;  

c) Quaisquer outras receitas que, por lei, contrato 
ou qualquer outro título, lhe sejam atribuídas.  

 

3 - As receitas referidas no número anterior 
obedecem ao regime de tesouraria do Estado e são 
consignadas à realização de despesas da DGAL durante 
a execução do orçamento do ano a que respeitam, 

podendo os saldos não utilizados transitar para o ano 
seguinte. 
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Artigo 38.º 

Endividamento municipal 

1 - Excepcionam-se dos limites de endividamento previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os 

empréstimos destinados ao financiamento de investimentos no âmbito da Iniciativa Operações de 

Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos, os quais devem ser previamente autorizados 

por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

2 -  O montante deduzido às transferências orçamentais para os municípios, efectuado por violação do 

cumprimento do limite de endividamento de médio e longo prazos, ao abrigo do disposto no n.º 4 

do artigo 33.º da n.º Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, é afecto ao Fundo de Regularização 

Municipal consagrado no artigo 42.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, sendo-lhe aplicável o artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março. 

3 - A possibilidade de excepcionamento do limite legal para a contracção de empréstimos a médio e 

longo prazo, prevista nos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, abrange 

igualmente a excepção, pelo mesmo montante, ao limite de endividamento líquido municipal 

previsto no artigo 37.º do mesmo diploma 
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Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, 

revogando a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto 

 
Artigo 37.º 

Limite do endividamento líquido municipal 

 
1 - O montante do endividamento líquido total 
de cada município, em 31 de Dezembro de cada 

ano, não pode exceder 125% do montante das 
receitas provenientes dos impostos municipais, 
das participações do município no FEF, da 

participação no IRS, da derrama e da 
participação nos resultados das entidades do 
sector empresarial local, relativas ao ano 
anterior.  

2 - Quando um município não cumpra o disposto 
no número anterior, deve reduzir em cada ano 
subsequente pelo menos 10% do montante que 

excede o seu limite de endividamento líquido, 
até que aquele limite seja cumprido.  
 

Artigo 39.º 
Limite geral dos empréstimos dos 

municípios 
 

1 - O montante dos contratos de empréstimos 
a curto prazo e de aberturas de crédito não pode 
exceder, em qualquer momento do ano, 10% da 

soma do montante das receitas provenientes dos 
impostos municipais, das participações do 
município no FEF e da participação no IRS 

referida na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, da 

derrama e da participação nos resultados das 
entidades do sector empresarial local, relativas 
ao ano anterior.  

2 - O montante da dívida de cada município 
referente a empréstimos a médio e longo prazos 
não pode exceder, em 31 de Dezembro de cada 

ano, a soma do montante das receitas 
provenientes dos impostos municipais, das 
participações do município no FEF, da 

participação no IRS referida na alínea c) do n.º 1 
do artigo 19.º, da participação nos resultados 
das entidades do sector empresarial local e da 
derrama, relativas ao ano anterior.  

3 - Quando um município não cumpra o 
disposto no número anterior, deve reduzir, em 
cada ano subsequente, pelo menos 10% do 

montante que excede o seu limite de 
empréstimos, até que aquele limite seja 
cumprido.  

 
 
 
 

 
 
 

4 - Para efeitos do cálculo dos limites dos 
empréstimos de médio e longo prazos, 
consideram-se os empréstimos obrigacionistas, 

bem como os empréstimos de curto prazo e de 

aberturas de crédito no montante não 
amortizado até 31 de Dezembro do ano em 
causa.  

5 - Podem excepcionar-se do limite previsto no 
n.º 2 os empréstimos e as amortizações 
destinados ao financiamento de programas de 

reabilitação urbana, os quais devem ser 
autorizados por despacho do Ministro das 
Finanças.  

6 - Podem excepcionar-se do disposto no n.º 2 
os empréstimos e as amortizações destinados 
exclusivamente ao financiamento de projectos 
com comparticipação de fundos comunitários, 

desde que o montante máximo do crédito não 
exceda 75% do montante da participação 
pública nacional necessária para a execução dos 

projectos co-financiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) ou pelo 
Fundo de Coesão, os quais devem ser 

autorizados por despacho do Ministro das 
Finanças, devendo ser tido em consideração o 
nível existente de endividamento global das 
autarquias locais.  

7 - São igualmente excepcionados do limite 
previsto no n.º 2 os empréstimos e as 
amortizações destinados ao financiamento de 

investimentos na recuperação de infra-
estruturas municipais afectadas por situações de 
calamidade pública.  

 

Artigo 42.º 
Fundo de Regularização Municipal 

 

O Fundo de Regularização Municipal (FRM) visa 
fazer face a situações de desequilíbrio financeiro 
estrutural ou de ruptura financeira dos 

municípios, sendo constituído pelos montantes 
das transferências orçamentais deduzidas dos 
municípios de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 5.º, sendo rateado nos termos a definir 
por diploma próprio. 
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Lei n.º 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2007 

 
Artigo 33.º 

Endividamento municipal em 2007 

 

1 - O montante da dívida de cada município 
referente a empréstimos de médio e longo 
prazos não pode exceder no final de 2007 a 

soma do montante das receitas proveniente de 
impostos municipais, das participações dos 
municípios previstas no artigo 24.º, da derrama 

e da participação nos resultados das entidades 
do sector empresarial local relativos ao ano 
anterior.  

2 - O montante do endividamento líquido total 

de cada município não pode exceder 125% do 
montante das receitas referidas no número 
anterior.  

3 - O montante de endividamento líquido 
municipal, compatível com o conceito de 
necessidade de financiamento do Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais 
(SEC95), é equivalente à diferença entre a soma 
dos passivos, qualquer que seja a sua forma, 
incluindo nomeadamente os empréstimos 

contraídos, os contratos de locação financeira e 
as dívidas a fornecedores, e a soma dos activos, 
nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos 

em instituições financeiras, as aplicações de 
tesouraria e os créditos sobre terceiros.  

4 - Os municípios que tenham excedido alguns 

dos limites referidos nos n.os 1 e 2 devem em 
2007 reduzir pelo menos 10% do montante que 

excede o limite violado, sob pena de 
correspondente redução das transferências a 

efectuar no Orçamento do Estado de 2008.  
5 - Excepcionam-se do limite previsto nos n.os 

1 e 2 os empréstimos e as amortizações 

destinados ao financiamento de programas de 
reabilitação urbana, os quais devem ser 
previamente autorizados por despacho do 

Ministro das Finanças.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

6 - Podem excepcionar-se do disposto nos n.os 
1 e 2 os empréstimos e as amortizações 
destinados exclusivamente ao financiamento de 

projectos com comparticipação de fundos 
comunitários, desde que o montante máximo do 
crédito não exceda 75% do montante da 

participação pública nacional necessária para a 

execução dos projectos co-financiados pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) ou pelo Fundo de Coesão, os quais 

devem ser previamente autorizados por 
despacho do Ministro de Estado e das Finanças, 
devendo ser tido em consideração o nível 

existente de endividamento global das 
autarquias.  

7 - São igualmente excepcionados do limite 
previsto nos n.os 1 e 2 os empréstimos e as 

amortizações destinados ao financiamento de 
investimentos na recuperação de infra-
estruturas municipais afectadas por situações de 

calamidade pública.  
8 - A violação dos limites de endividamento 

líquido fixados no artigo 33.º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro, implica redução da 
transferência de FEF no montante 
correspondente ao excesso de endividamento 
verificado. 
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Decreto-Lei n.º 38/2008 , 
de 7 de Março 

Densifica as regras referentes aos regimes de 
saneamento e de reequilíbrio financeiro 

municipal, bem como do Fundo de Regularização 

Municipal, previstos na Lei das Finanças Locais 

 
Artigo 19.º  

Afectação de recursos  

 
1 - Os montantes deduzidos às transferências 

orçamentais para os municípios, ao abrigo do n.º 4 do 

artigo 5.º da LFL, e os referidos no artigo 21.º são 
devolvidos ao município nos 30 dias seguintes à 
verificação por parte da DGAL, nos termos e nas 
seguintes situações:  
 

a) Em 50 % quando o município no ano seguinte 
ao que determinou a redução reduza em mais 

de 20 % o excesso de endividamento líquido;  
b) Na totalidade, caso o município elimine o 

excesso de endividamento líquido nos três 

anos subsequentes ao que determinou a 
redução.  

 

2 - Nos casos previstos no número anterior, cessa a 

redução às transferências orçamentais referida no n.º 4 
do artigo 5.º da LFL.  

3 - Decorridos três anos sobre o facto gerador da 

retenção, sem que a devolução ao município se tenha 
verificado, os fundos existentes e respectivos juros são 
afectos ao FEF, destinando-se a reforçar, nos termos da 
repartição daquele fundo, as dotações dos municípios 

com uma capitação de impostos locais inferior a 1,25 
de média nacional que estejam a cumprir os objectivos 

do plano de saneamento ou reequilíbrio financeiro, não 

relevando para efeitos do disposto no artigo 29.º da 
LFL. 
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Artigo 39.º 

Fundo de Emergência Municipal 

No ano de 2009, fica o Governo autorizado a legislar no âmbito da criação do Fundo de Emergência 

Municipal (FEM) com o seguinte sentido e extensão: 

a) Criação de um fundo nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; 

b) O FEM visa a concessão de auxílios financeiros às autarquias locais para recuperação de 

equipamentos públicos da responsabilidade das mesmas, após declaração de calamidade 

pública, tal como se encontra definida na Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho; 

c) Definir o sistema de financiamento e os procedimentos de atribuição e alocação dos recursos 

do fundo; 

d) A gestão do fundo cabe à DGAL. 
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Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei 

n.º 42/98, de 6 de Agosto 
 

Artº 8º 
 

(ver art.º 8º na página 215 do artigo 36.º da PPL) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lei n.º 27/2006, 
de 3 de Julho 

Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil 
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Artigo 40.º 

Alteração à Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro 

O artigo 17.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 17.º 

Regime transitório 

As taxas para as autarquias locais actualmente existentes são revogadas no início do terceiro 

ano financeiro subsequente à entrada em vigor da presente lei, salvo se, até esta data: 

a) […]; 

b) […].» 
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Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de Dezembro 

Aprova o regime geral das taxas das autarquias 

locais 
 

Artigo 17.º 
Regime transitório 

 

As taxas para as autarquias locais actualmente 
existentes são revogadas no início do segundo ano 
financeiro subsequente à entrada em vigor da presente 
lei, salvo se, até esta data:  

 

a) Os regulamentos vigentes forem conformes ao 
regime jurídico aqui disposto; 

b) Os regulamentos vigentes forem alterados de 
acordo com o regime jurídico aqui previsto. 
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Artigo 41.º 

Alteração à Lei n.º 53 -F/2006, de 29 de Dezembro 

O artigo 32.º da Lei n.º 53 -F/2006, de 29 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 32.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas, previstas no artigo 

anterior, a contribuição das entidades que integram o sector empresarial local e das 

entidades referidas no número anterior, não pode originar uma diminuição do 

endividamento líquido total de cada município, calculado nos termos da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro.» 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

235 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

236 

 

Lei n.º 53-F/2006, 
de 29 de Dezembro 

Aprova o regime jurídico do sector empresarial 

local, revogando a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto 
 

Artigo 32.º 
Empréstimos 

 

1 - Os empréstimos contraídos pelas empresas 
relevam para os limites da capacidade de 
endividamento dos municípios em caso de 
incumprimento das regras previstas no artigo anterior.  

2 - É vedada às empresas a concessão de 
empréstimos a favor das entidades participantes e a 
intervenção como garante de empréstimos ou outras 

dívidas das mesmas.  
3 - As entidades participantes não podem conceder 

empréstimos a empresas do sector empresarial local.  

4 - O disposto no presente artigo é aplicável às 
sociedades comerciais nas quais os municípios, 
associações de municípios e áreas metropolitanas de 
Lisboa e do Porto detenham, directa ou indirectamente, 

uma participação social. (aditado pela Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 
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Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei 
n.º 42/98, de 6 de Agosto 

(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22-A/2007, 

de 29 de Junho e a Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
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CAPÍTULO V 

Segurança social 

Artigo 42.º 

Saldos de gerência do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 

1 - Os saldos de gerência do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), são 

transferidos para a segurança social e constituem receita do respectivo orçamento.  

2 - Os saldos referidos no número anterior que resultem de receitas provenientes da execução de 

programas co-financiados maioritariamente pelo Fundo Social Europeu podem ser mantidos no 

IEFP, I. P., por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, 

do trabalho e da solidariedade social.  

Artigo 43.º 

Transferências para capitalização 

1 - Reverte para o FEFSS uma parcela de dois pontos percentuais do valor percentual correspondente 

às quotizações dos trabalhadores por conta de outrem.  

2 - Os saldos anuais do sistema previdencial, bem como as receitas resultantes da alienação de 

património, são igualmente transferidos para o FEFSS.  

 

Artigo 44.º 

Mobilização de activos e recuperação de créditos da segurança social 

Fica o Governo autorizado, através do ministro responsável pelas áreas do trabalho e da solidariedade 

social, com faculdade de delegação, a proceder à anulação de créditos detidos pelo Instituto da 

Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), quando se verifique carecerem os mesmos de justificação ou estarem 

insuficientemente documentados ou quando a sua irrecuperabilidade decorra da inexistência de bens 

penhoráveis do devedor.  
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Artigo 45.º 

Gestão de fundos em regime de capitalização 

A inscrição orçamental dos fluxos financeiros decorrentes de operações associadas à gestão da carteira 

de activos dos fundos sob administração do IGFCSS, I. P., é efectuada de acordo com as seguintes 

regras:  

a) As receitas obtidas em operações de derivados financeiros são deduzidas das despesas 

decorrentes das mesmas operações, sendo o respectivo saldo sempre inscrito em rubrica de 

receita;  

b) Os juros corridos recebidos nas vendas de valores representativos de dívida são deduzidos 

dos juros corridos pagos na aquisição do mesmo género de valores, sendo o respectivo saldo 

sempre inscrito em rubrica de receita;  

c) O disposto nas alíneas anteriores não dispensa o registo contabilístico individualizado de 

todos os fluxos financeiros, ainda que meramente escriturais, associados às operações nelas 

referidas.  
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Artigo 46.º 

Alienação de créditos 

1 - A segurança social pode, excepcionalmente, alienar os créditos de que seja titular correspondentes 

às dívidas de contribuições, quotizações e juros no âmbito de processos de viabilização económica 

e financeira que envolvam o contribuinte.  

2 - A alienação pode ser efectuada pelo valor nominal ou pelo valor de mercado dos créditos.  

3 - O procedimento a adoptar na alienação de créditos pelo valor de mercado é aprovado pelo 

membro do Governo competente.  

4 - A alienação prevista no presente artigo não pode fazer-se a favor:  

a) Do contribuinte devedor;  

b) Dos membros dos órgãos sociais, quando a dívida respeite ao período de exercício do seu 

cargo;  

c) De entidades com interesse patrimonial equiparável.  

5 - A competência atribuída nos termos do n.º 3 é susceptível de delegação, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo.  
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Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro 

Aprova o Código do Procedimento Administrativo 

(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 30/2008, 
de 10 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
que republicou o diploma) 
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Artigo 47.º 

Divulgação de listas de contribuintes 

A divulgação de listas prevista na alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei Geral Tributária é aplicável aos 

contribuintes devedores à segurança social.  

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

245 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

246 

Decreto-Lei n.º 398/98, 
de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e 

define os princípios gerais que regem o 

direito fiscal português e os poderes da 
administração tributária e garantias dos 

contribuintes 

 
Artigo 64.º 

Confidencialidade 

 
1 - Os dirigentes, funcionários e agentes da 

administração tributária estão obrigados a 

guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a 
situação tributária dos contribuintes e os 
elementos de natureza pessoal que obtenham 
no procedimento, nomeadamente os decorrentes 

do sigilo profissional ou qualquer outro dever de 
segredo legalmente regulado. (redacção dada 
pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho) 

2 - O dever de sigilo cessa em caso de: 
 

a) Autorização do contribuinte para a 

revelação da sua situação tributária; 
b) Cooperação legal da administração 

tributária com outras entidades públicas, 
na medida dos seus poderes; 

c) Assistência mútua e cooperação da 
administração tributária com as 
administrações tributárias de outros 

países resultante de convenções 
internacionais a que o Estado Português 
esteja vinculado, sempre que estiver 

prevista reciprocidade; 
d) Colaboração com a justiça nos termos do 

Código de Processo Civil e Código de 
Processo Penal. 

 

3 - O dever de confidencialidade comunica-se a 
quem quer que, ao abrigo do número anterior, 

obtenha elementos protegidos pelo segredo 
fiscal, nos mesmos termos do sigilo da 
administração tributária. 

4 - O dever de confidencialidade não prejudica 
o acesso do sujeito passivo aos dados sobre a 
situação tributária de outros sujeitos passivos 

que sejam comprovadamente necessários à 

fundamentação da reclamação, recurso ou 
impugnação judicial, desde que expurgados de 
quaisquer elementos susceptíveis de identificar a 

pessoa ou pessoas a que dizem respeito. 
5 - Não contende com o dever de 

confidencialidade: (Redacção dada pela Lei n.º 

60-A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

a) A divulgação de listas de contribuintes 

cuja situação tributária não se encontre 
regularizada, designadamente listas 
hierarquizadas em função do montante 
em dívida, desde que já tenha decorrido 

qualquer dos prazos legalmente 
previstos para a prestação de garantia 
ou tenha sido decidida a sua dispensa; 

(Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, 
de 30 de Dezembro)  

b) A publicação de rendimentos declarados 

ou apurados por categorias de 
rendimentos, contribuintes, sectores de 
actividades ou outras, de acordo com 
listas que a administração tributária 

deve organizar anualmente a fim de 
assegurar a transparência e publicidade. 
(Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, 

de 30 de Dezembro)  
 

6 - Considera-se como situação tributária 
regularizada, para efeitos do disposto na alínea 

a) do número anterior, o pagamento integral de 

quaisquer tributos, a inexistência de situações 
de mora ou a sua regularização em 

conformidade com as disposições e planos 
previstos no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e demais legislação em 

vigor. (Aditado pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 
Dezembro) 
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Artigo 48.º 

Externalização do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo, I. P. 

Fica o Governo autorizado a estabelecer, por decreto-lei, as regras de transferência do orçamento 

atribuído pela presente lei ao Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo, I. P., para a entidade que 

lhe suceder.  
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Artigo 49.º 

Alteração ao Decreto Regulamentar n.º 63/2007, de 29 de Maio 

O artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 63/2007, de 29 de Maio, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 6.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A SG dispõe de receitas provenientes da dotação que lhe for atribuída no Orçamento da 

Segurança Social para o pagamento dos encargos de pessoal das instituições do 

perímetro de consolidação da segurança social colocado em Sistema de Mobilidade 

Especial. 

3 - [Anterior n.º 2]. 

4 - [Anterior n.º 3].» 
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Decreto Regulamentar n.º 63/2007, 
de 29 de Maio 

Aprova a orgânica da Secretaria-Geral do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 
 

Artigo 6.º 
Receitas 

 

1 - A SG dispõe das receitas provenientes de 
dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do 
Estado.  

2 - A SG dispõe ainda das seguintes receitas 

próprias: 
 

a) As quantias cobradas pela prestação de 

serviços, no âmbito das suas competências, a 
entidades públicas ou privadas;  

b) As importâncias provenientes da venda de 

bens e equipamentos dispensáveis, obsoletos 
ou descontinuados;  

c) O produto da venda de publicações, locação de 
bens e outros contratos ou comparticipações;  

d) Quaisquer outras receitas que, por lei, 
contrato ou qualquer outro título, lhe sejam 
atribuídas.  

 

3 - As receitas referidas no número anterior são 
afectas ao pagamento de despesas da SG, mediante a 
inscrição de dotação com compensação em receita.  
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Artigo 50.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio 

1 - O artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 33.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Aos beneficiários previstos nos n.ºs 1 e 2, é garantido o valor de pensão resultante das 

regras de cálculo constantes no artigo anterior, caso este lhes seja mais favorável e 

superior ao valor mínimo da pensão estabelecido nos artigos 44.º, 45.º e 55.º» 

2 - O disposto no número anterior produz efeitos a 1 de Janeiro de 2009. 
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Decreto-Lei n.º 187/2007, 
de 10 de Maio 

No desenvolvimento da Lei n.º 4/2007, de 

16 de Janeiro, aprova o regime de 
protecção nas eventualidades invalidez e 

velhice dos beneficiários do regime geral de 
segurança social 

 

Artigo 33.º 
Regras aplicáveis aos beneficiários 

inscritos até 31 de Dezembro de 2001 
 

1 - A pensão estatutária dos beneficiários 
inscritos até 31 de Dezembro de 2001 e que 
iniciem pensão até 31 de Dezembro de 2016 

resulta da aplicação da fórmula seguinte:  
 

P = (P1 x C1 + P2 x C2)/C 
 

2 - A pensão estatutária dos beneficiários 
inscritos até 31 de Dezembro de 2001 e que 
iniciem pensão após 1 de Janeiro de 2017 

resulta da aplicação da fórmula seguinte:  
 

P = (P1 x C3 + P2 x C4)/C 
 

3 - Para efeitos da aplicação das fórmulas 
referidas nos números anteriores, entende-de 
por:  

 

«P» o montante mensal da pensão 
estatutária; 

«P1» a pensão calculada por aplicação da 
regra de cálculo prevista no artigo 
seguinte;  

«P2» a pensão calculada por aplicação das 
regras de cálculo previstas no artigo 
anterior;  

«C» o número de anos civis da carreira 

contributiva com registo de 
remunerações relevantes para os efeitos 
da taxa de formação de pensão;  

«C1» o número de anos civis da carreira 
contributiva com registo de 
remunerações relevantes para os efeitos 

da taxa de formação de pensão 
completados até 31 de Dezembro de 
2006;  

«C2» o número de anos civis da carreira 

contributiva com registo de 
remunerações relevantes para os efeitos 
da taxa de formação de pensão 

completados a partir de 1 de Janeiro de 
2007;  

«C3» o número de anos civis da carreira 

contributiva com registo de 
remunerações relevantes para os efeitos 
da taxa de formação de pensão 
completados até 31 de Dezembro de 

2001;  
«C4» o número de anos civis da carreira 

contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos 
da taxa de formação de pensão 

completados a partir de 1 de Janeiro de 

2002.  
 

4 - Para efeitos de determinação de C1, C2, C3 
e C4, previstos nas fórmulas dos números 
anteriores, considera-se a totalidade dos anos 

de carreira contributiva, ainda que superior a 40 
anos.  

5 - Aos beneficiários previstos no n.º 1 que à 
data em que requeiram a pensão possuam, pelo 

menos, 46 anos civis com registo de 
remunerações relevantes para efeitos de taxa de 
formação da pensão é garantido o valor de 

pensão resultante das regras de cálculo 
previstas no artigo anterior, caso este lhes seja 
mais favorável.  

 
Artigo 44.º 

Valores mínimos de pensão de invalidez 
relativa e de pensão de velhice 

 
1 - Aos pensionistas de invalidez relativa e de 

velhice é garantido um valor mínimo de pensão 

variável em função do número de anos civis com 
registo de remunerações relevantes para efeitos 
da taxa de formação da pensão, cujos 

montantes constam de legislação própria.  
2 - Quando esteja em causa a atribuição de 

pensão proporcional prevista no artigo 39.º, é 
garantida, como valor mínimo, uma 

percentagem da pensão mínima aplicável 
correspondente à fracção do período contributivo 

cumprido no âmbito do regime geral.  

3 - O valor mínimo de pensão previsto no n.º 1 
não é aplicável às pensões antecipadas 
atribuídas ao abrigo do regime de flexibilização 

da idade de pensão de velhice, previsto na 
alínea a) do artigo 20.º  
 

Artigo 45.º 

Valor mínimo de pensão de invalidez 
absoluta 

 

1 - Aos pensionistas de invalidez absoluta é 
garantido um valor mínimo de pensão igual ao 
valor mínimo de pensão de invalidez relativa e 

de velhice correspondente a uma carreira 
contributiva de 40 anos, em termos graduais, 
definidos no presente decreto-lei.  

2 - Quando esteja em causa a atribuição de 

pensão proporcional prevista no artigo 39.º, é 
garantida, como valor mínimo, uma 
percentagem da pensão mínima referida no 

número anterior, e nos termos por este 
previstos, correspondente à fracção do período 
contributivo cumprido no âmbito do regime 

geral.  
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3 - O disposto nos números anteriores é ainda 
aplicável às pensões de invalidez absoluta 
convoladas em pensão de velhice.  

 
Artigo 55.º 

Garantia de mínimos na acumulação com 

outras pensões 

 
1 - No caso de acumulação de pensões do 

regime geral com pensões de outros regimes de 

protecção social de enquadramento obrigatório, 
os valores mínimos a que se referem os n.os 1 
dos artigos 44.º e 45.º são garantidos na soma 

das pensões que sejam objecto de acumulação.  
2 - Em caso de acumulação de pensão 

proporcional com pensões de outros regimes de 
protecção social de enquadramento obrigatório, 

os valores mínimos a que se referem os n.os 2 
dos artigos 44.º e 45.º são garantidos na soma 
das pensões que sejam objecto de acumulação.  

3 - Quando a soma das pensões não atinja os 
valores mínimos previstos nos n.os 1 e 2 dos 
artigos 44.º e 45.º, ao valor da pensão do 

regime geral acresce o montante de 
complemento social necessário para atingir este 
mínimo.  

4 - Para efeito de garantia dos valores mínimos 

previstos nos números anteriores, a actualização 
das pensões atribuídas por outros regimes de 
protecção social obedece às mesmas regras de 

actualização aplicáveis às pensões do regime 
geral.  

5 - Exceptuam-se do disposto no número 

anterior as situações em que o beneficiário 
possa, de forma comprovada e regular, informar 
o Centro Nacional de Pensões sobre o valor 
actualizado da pensão atribuída por outro 

regime de protecção social.  
6 - Os procedimentos para concretização do 

disposto no número anterior constam de 

despacho da instituição gestora.  
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Artigo 51.º 

Recálculo oficioso  

1 - As pensões de invalidez e velhice em curso, atribuídas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 

de Maio, e as pensões de sobrevivência, calculadas com base em pensões de invalidez ou velhice 

cujo montante de pensão estatutária tenha sido determinado pela aplicação das regras estabelecidas 

no artigo 33.º do mesmo diploma, são oficiosamente recalculadas nos termos do disposto na 

presente lei. 

2 - O disposto no número anterior produz efeitos a 1 de Janeiro de 2009. 
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Decreto-Lei n.º 187/2007, 
de 10 de Maio 

No desenvolvimento da Lei n.º 4/2007, de 16 de 

Janeiro, aprova o regime de protecção nas 
eventualidades invalidez e velhice dos 

beneficiários do regime geral de segurança social 
 

Artigo 33.º 
 

(ver art.º 33º na página 255 do artigo 50.º da PPL) 
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Artigo 52.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro 

1 - O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 13.º 

[…] 

1 - Os pedidos de pagamentos em prestações são dirigidos ao coordenador da secção de 

processo executivo, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança da Social, I. P., 

onde corra o processo.  

2 - O pagamento em prestações apresentado, por sujeitos singulares, no prazo da oposição, 

pode ser autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua situação 

económica, não pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações exceder 36. 

3 - O número de prestações referido no número anterior pode ser alargado até 60, se a 

dívida exequenda exceder 50 unidades de conta no momento da autorização. 

4 - O número de prestações mensais previstas no n.º 2 pode ser alargado até 96, desde que 

cumulativamente se verifiquem as seguintes condições: 

a) A dívida exequenda exceda 500 unidades de conta no momento da autorização; 

b)  O executado preste garantia idónea; 

c) Se demonstre notória dificuldade financeira e previsíveis consequências 

económicas.» 

2 - É aditado ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro, o artigo 13.º-A, com a seguinte redacção: 

«Artigo 13.º A 

Pagamentos por conta 

Sem prejuízo do andamento do processo, podem os executados efectuar pagamentos de 

qualquer montante por conta do débito, solicitando para o efeito, junto das entidades 

competentes, o documento único de cobrança.» 
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Decreto-Lei n.º 42/2001, 
de 9 de Fevereiro 

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 

 

Artigo 13.º 
Pagamento em prestações 

 
1 - A competência para autorização de pagamento 

em prestações das dívidas em processo de execução é 
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.  

2 – (revogado pelo Decreto-Lei n.º 112/2004, de 13 

de Maio)  
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CAPÍTULO VI 

Impostos directos 

Secção I 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

Artigo 53.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

Os artigos 2.º, 9.º, 10.º, 12.º, 20.º, 28.º, 55.º, 68.º, 70.º, 71.º, 74.º, 82.º, 85.º, 86.º, 87.º, 100.º, 123.º e 127.º 

do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, abreviadamente designado por 

Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro, passam a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) As importâncias suportadas pelas entidades patronais com a aquisição de passes 

sociais a favor dos seus trabalhadores, desde que a atribuição dos mesmos tenha 

carácter geral. 
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9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

Artigo 9.º 

[...] 

1 - […]. 

2 - São também considerados incrementos patrimoniais os prémios de quaisquer lotarias, 

rifas e apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bingo, bem como as importâncias ou 

prémios atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos, efectivamente pagos ou 

postos à disposição, com excepção dos prémios provenientes do jogo comum europeu 

denominado Euromilhões. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

Artigo 10.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - [...]: 

a) Se, no prazo de 36 meses contados da data de realização, o valor da realização, 

deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do 

imóvel, for reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno 
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para a construção de imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de 

outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino situado em território 

português ou no território de outro Estado membro da União Europeia ou do 

espaço económico europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de 

informações em matéria fiscal; 

b) Se o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo 

contraído para a aquisição do imóvel, for utilizado no pagamento da aquisição a 

que se refere a alínea anterior, desde que efectuada nos 24 meses anteriores; 

c) [...]; 

d) [...]. 

6 - [...]. 

7 - [...]. 

8 - [...]. 

9 - [...]. 

10 - [...]. 

11 - [...]. 

12 - [...]. 

Artigo 12.º 

[…] 

1 - O IRS não incide, salvo quanto às prestações previstas no regime jurídico dos acidentes 

em serviço e das doenças profissionais estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 

de Novembro, na sua redacção actual, sobre as indemnizações devidas em consequência 

de lesão corporal, doença ou morte, pagas ou atribuídas, nelas se incluindo as pensões e 

indemnizações auferidas em resultado do cumprimento do serviço militar:  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 
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2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 20.º 

[…] 

1 - Constitui rendimento dos sócios ou membros das entidades referidas no artigo 6.º do 

Código do IRC, que sejam pessoas singulares, o resultante da imputação efectuada nos 

termos e condições dele constante ou, quando superior, as importâncias que, a título 

de adiantamento por conta de lucros, tenham sido pagas ou colocadas à disposição 

durante o ano em causa. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - No caso de ser aplicável a parte final do n.º 1, o resultado da imputação efectuada nos 

anos subsequentes deve ser objecto dos necessários ajustamentos destinados a eliminar 

qualquer duplicação de tributação dos rendimentos que possa vir a ocorrer. 

Artigo 28.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […].  

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - Cessa a aplicação do regime simplificado apenas quando algum dos limites a que se 

refere o n.º 2 for ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou se o for 
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num único exercício em montante superior a 25% desse limite, caso em que a 

tributação pelo regime de contabilidade organizada se faz a partir do período de 

tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos. 

7 - […]. 

8 - Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, 

excepto tratando-se de prestações de serviços efectuadas por um sócio a uma 

sociedade abrangida pelo regime de transparência fiscal, nos termos da alínea b) do n.º 

1 do artigo 6.º do Código do IRC, o sujeito passivo pode optar pela tributação de 

acordo com as regras estabelecidas para a categoria A, mantendo-se essa opção por um 

período de três anos. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

Artigo 55.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - […]. 

6 - [...]. 

7 - Quando a determinação do rendimento for efectuada nos termos dos artigos 87.º, 88.º 

ou 89.º-A da Lei Geral Tributária, não há lugar à dedução do resultado negativo 

apurado em qualquer categoria de rendimentos, sem prejuízo da sua dedução nos anos 

seguintes, dentro do período legalmente previsto.  
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Artigo 68.º 

[…] 

1 - […]:  

 

Rendimento Colectável  

(em euros)  

Taxas  

(em percentagens)  

Normal  

(A)  

Média 

(B)  

Até 4 755 10,5  10,5000  

De mais de 4 755 até 7 192 13  11,3471 

De mais de 7 192 até 17 836 23,5  18,5996 

De mais de 17 836 até 41 021 34  27,3039 

De mais de 41 021 até 59 450 36,5  30,1546 

De mais de 59 450 até 64 110 40  30,8702 

Superior a 64 110 42   

 

2 - O quantitativo do rendimento colectável, quando superior a € 4 755, é dividido em duas 

partes: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa 

da coluna (B) correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a 

taxa da coluna (A) respeitante ao escalão imediatamente superior. 

Artigo 70.º 

[…] 

1 - Da aplicação das taxas estabelecidas no artigo 68.º não pode resultar, para os titulares 

de rendimentos predominantemente originados em trabalho dependente, a 

disponibilidade de um rendimento líquido de imposto inferior ao valor anual da 

retribuição mínima mensal acrescida de 20%, nem resultar qualquer imposto para os 

mesmos rendimentos, cuja matéria colectável, após a aplicação do quociente conjugal, 

seja igual ou inferior a € 1896. 
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2 - […]. 

Artigo 71.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - Os titulares de rendimentos referidos nas alíneas f), m) e o) do n.º 1 do artigo 18.º, 

sujeitos a retenção na fonte nos termos do presente artigo, que sejam residentes 

noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, neste 

último caso, desde que exista intercâmbio de informações em matéria fiscal, podem 

solicitar a devolução, total ou parcial, do imposto retido e pago na parte em que seja 

superior ao que resultaria da aplicação da tabela de taxas prevista no n.º 1 do artigo 

68.º, tendo em consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora deste 

território, nas mesmas condições que são aplicáveis aos residentes. 

9 - Para os efeitos do número anterior são dedutíveis os encargos, devidamente 

comprovados, necessários para a sua obtenção que estejam directa e exclusivamente 

relacionados com os rendimentos obtidos em território português, até à respectiva 

concorrência. 

10 - A devolução do imposto retido e pago deve ser requerida aos serviços competentes da 

Direcção-Geral dos Impostos, no prazo de dois anos contados do final do ano civil 

seguinte em que se verificou o facto tributário, devendo a restituição ser efectuada até 

ao fim do 3.º mês seguinte ao da apresentação dos elementos e informações 

indispensáveis à comprovação das condições e requisitos legalmente exigidos, 
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acrescendo, em caso de incumprimento deste prazo, juros indemnizatórios a taxa 

idêntica à aplicável aos juros compensatórios a favor do Estado. 

11 - A apresentação do requerimento referido no número anterior implica a comunicação 

espontânea ao Estado de residência do contribuinte do teor do pedido de devolução 

formulado e do respectivo montante. 

Artigo 74.º 

[…] 

1 - Se forem englobados rendimentos das categorias A ou H que, comprovadamente, 

tenham sido produzidos em anos anteriores àquele em que foram pagos ou colocados 

à disposição do sujeito passivo, e este fizer a correspondente imputação na declaração 

de rendimentos, o respectivo valor é dividido pela soma do número de anos ou 

fracção a que respeitem, no máximo de quatro, incluindo o ano do recebimento, 

aplicando-se à globalidade dos rendimentos a taxa correspondente à soma daquele 

quociente com os rendimentos produzidos no ano. 

2 - [...]. 

Artigo 82.º 

[...] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) Aquisição de outros bens e serviços directamente relacionados com despesas de 

saúde do sujeito passivo, do seu agregado familiar, dos seus ascendentes e 

colaterais até ao 3.º grau, desde que devidamente justificados através de receita 

médica, com o limite de € 64 ou de 2,5 % das importâncias referidas nas alíneas a), 

b) e c), se superior. 
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2 - […]. 

Artigo 85.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - São igualmente dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis de serem considerados 

custos na categoria B, 30 %, com o limite de € 796 das importâncias despendidas com a 

aquisição de: 

a) Equipamentos novos para utilização de energias renováveis e de equipamentos 

para a produção de energia eléctrica ou térmica (co-geração) por microturbinas, 

com potência até 100 Kw, que consumam gás natural, incluindo equipamentos 

complementares indispensáveis ao seu funcionamento; 

b) Veículos sujeitos a matrícula exclusivamente eléctricos ou movidos a energias 

renováveis não combustíveis. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 86.º 

[…] 

1 - São dedutíveis à colecta 25 % das importâncias despendidas com prémios de seguros 

de acidentes pessoais e seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de 

morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício seja 

garantido após os 55 anos de idade e 5 de duração do contrato, relativos ao sujeito 

passivo ou aos seus dependentes, pagos por aquele ou por terceiros, desde que, neste 

caso, tenham sido comprovadamente tributados como rendimento do sujeito passivo, 

com o limite de € 64, tratando-se de sujeitos passivos não casados ou separados 

judicialmente de pessoas e bens, ou de € 128, tratando-se de sujeitos passivos casados 

e não separados judicialmente de pessoa e bens. 
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2 - […]. 

3 - […]: 

a) Tratando-se de sujeitos passivos não casados ou separados judicialmente de 

pessoas e bens, até ao limite de € 84; 

b) Tratando-se de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas 

e bens, até ao limite de € 168; 

c) Por cada dependente a seu cargo, os limites das alíneas anteriores são elevados em 

€ 42. 

4 - […]. 

5 - […]. 

Artigo 87.º 

[…] 

1 - São dedutíveis à colecta por cada sujeito passivo com deficiência uma importância 

correspondente a quatro vezes a retribuição mínima mensal e por cada dependente 

com deficiência, bem como, por cada ascendente com deficiência que esteja nas 

condições da alínea e) do n.º 1 do artigo 79.º, uma importância igual a 1,5 vezes a 

retribuição mínima mensal.  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 100.º 

[…] 

1 - […]: 
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Escalões de Remunerações Anuais 

(em euros) 

Taxas 

(percentagens) 

Até 5 115 0 

De 5 115 até 6 040 2 

De 6 040 até 7 165 4 

De 7 165 até 8 900 6 

De 8 900 até 10 773 8 

De 10 773 até 12 450 10 

De 12 450 até 14 262 12 

De 14 262 até 17 877 15 

De 17 877 até 23 234 18 

De 23 234 até 29 415 21 

De 29 415 até 40 201 24 

De 40 201 até 53 102 27 

De 53 102 até 88 505 30 

De 88 505 até 132 785 33 

De 132 785 até 221 354 36 

De 221 354 até 491 511 38 

Superior a 491 511 40 

 

2 - […]. 

3 - Quando, não havendo possibilidade de determinar a remuneração anual estimada, 

sejam pagos ou colocados à disposição rendimentos que excedam o limite de € 5 115, 

aplica-se o disposto no n.º 1 do presente artigo. 

4 - […]. 
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Artigo 123.º 

Notários, conservadores, oficiais de justiça e entidades e profissionais com competência 

para autenticar documentos particulares 

Os notários, conservadores, secretários judiciais, secretários técnicos de justiça e entidades 

e profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem actos 

ou contratos sujeitos a registo predial são obrigados a enviar à Direcção-Geral dos 

Impostos, preferencialmente por via electrónica, até ao dia 10 de cada mês, relação dos 

actos por si praticados e das decisões transitadas em julgado no mês anterior dos processos 

a seu cargo, que sejam susceptíveis de produzir rendimentos sujeitos a IRS, através de 

modelo oficial. 

Artigo 127.º 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) As importâncias aplicadas em fundos de pensões e outros regimes 

complementares de segurança social previstos nos artigos 16.º, 17.º e 21.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

d) […]. 

2 - […]. 

3 - […].» 
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Decreto-Lei n.º 442-A/88,  
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
 

Artigo 2.º 
Rendimentos da categoria A 

 

1 - Consideram-se rendimentos do trabalho 
dependente todas as remunerações pagas ou 
postas à disposição do seu titular, provenientes 
de: 

 

a) Trabalho por conta de outrem prestado 
ao abrigo de contrato individual de 

trabalho ou de outro a ele legalmente 
equiparado; 

b) Trabalho prestado ao abrigo de contrato 

de aquisição de serviços ou outro de 
idêntica natureza, sob a autoridade e a 
direcção da pessoa ou entidade que 
ocupa a posição de sujeito activo na 

relação jurídica dele resultante; 
c) Exercício de função, serviço ou cargo 

públicos; 

d) Situações de pré-reforma, pré-
aposentação ou reserva, com ou sem 
prestação de trabalho, bem como de 

prestações atribuídas, não importa a que 
título, antes de verificados os requisitos 
exigidos nos regimes obrigatórios de 
segurança social aplicáveis para a 

passagem à situação de reforma ou, 
mesmo que não subsista o contrato de 

trabalho, se mostrem subordinadas à 

condição de serem devidas até que tais 
requisitos se verifiquem, ainda que, em 
qualquer dos casos anteriormente 

previstos, sejam devidas por fundos de 
pensões ou outras entidades, que se 
substituam à entidade originariamente 
devedora. 

 

2 - As remunerações referidas no número 
anterior compreendem, designadamente, 

ordenados, salários, vencimentos, gratificações, 
percentagens, comissões, participações, 
subsídios ou prémios, senhas de presença, 
emolumentos, participações em multas e outras 

remunerações acessórias, ainda que periódicas, 
fixas ou variáveis, de natureza contratual ou 
não. 

3 - Consideram-se ainda rendimentos do 
trabalho dependente: 

 

a) As remunerações dos membros dos 
órgãos estatutários das pessoas 
colectivas e entidades equiparadas, com 
excepção dos que neles participem como 

revisores oficiais de contas; 

b) As remunerações acessórias, nelas se 
compreendendo todos os direitos, 

benefícios ou regalias não incluídos na 

remuneração principal que sejam 
auferidos devido à prestação de trabalho 

ou em conexão com esta e constituam 
para o respectivo beneficiário uma 
vantagem económica, designadamente: 

 

1) Os abonos de família e respectivas 
prestações complementares, 
excepto na parte em que não 

excedam os limites legais 
estabelecidos; 

2) O subsídio de refeição na parte em 

que exceder em 50% o limite legal 
estabelecido, ou em 70% sempre 
que o respectivo subsídio seja 

atribuído através de vales de 
refeição; 

3) As importâncias despendidas, 
obrigatória ou facultativamente, 

pela entidade patronal com 
seguros e operações do ramo 
‗Vida‘, contribuições para fundos 

de pensões, fundos de poupança-
reforma ou quaisquer regimes 
complementares de segurança 

social, desde que constituam 
direitos adquiridos e 
individualizados dos respectivos 
beneficiários, bem como as que, 

não constituindo direitos 
adquiridos e individualizados dos 

respectivos beneficiários, sejam 

por estes objecto de resgate, 
adiantamento, remição ou 
qualquer outra forma de 

antecipação da correspondente 
disponibilidade, ou, em Qualquer 
caso, de recebimento em capital, 
mesmo que estejam reunidos os 

requisitos exigidos pelos sistemas 
de segurança social obrigatórios 
aplicáveis para a passagem à 

situação de reforma ou esta se 
tiver verificado; 

4) Os subsídios de residência ou 

equivalentes ou a utilização de 
casa de habitação fornecida pela 
entidade patronal; 

5) Os resultantes de empréstimos 

sem juros ou a taxa de juro 
inferior à de referência para o tipo 
de operação em causa, concedidos 

ou suportados pela entidade 
patronal, com excepção dos que 
se destinem à aquisição de 

habitação própria permanente, de 
valor não superior a 27 000 
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000$00 (€134 675,43) e cuja taxa 
não seja inferior a 65% da 
prevista no n.º 2 do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 138/98, de 16 de 
Maio; 

6) As importâncias despendidas pela 

entidade patronal com viagens e 

estadas, de turismo e similares, 
não conexas com as funções 
exercidas pelo trabalhador ao 

serviço da mesma entidade; 
7) Os ganhos derivados de planos de 

opções, de subscrição, de 

atribuição ou outros de efeito 
equivalente, sobre valores 
mobiliários ou direitos 
equiparados, ainda que de 

natureza ideal, criados em 
benefício de trabalhadores ou 
membros de órgãos sociais, 

incluindo os resultantes da 
alienação ou liquidação financeira 
das opções ou direitos ou de 

renúncia onerosa ao seu exercício, 
a favor da entidade patronal ou de 
terceiros, e, bem assim, os 
resultantes da recompra por essa 

entidade, mas, em qualquer caso, 
apenas na parte em que a mesma 
se revista de carácter 

remuneratório, dos valores 
mobiliários ou direitos 
equiparados, mesmo que os 

ganhos apenas se materializem 
após a cessação da relação de 

trabalho ou de mandato social; 
(Redacção da Lei 109-B/2001, de 

27 de Dezembro). Esta redacção 
tem natureza interpretativa, de 
acordo com o n.º 5 do art.º 30.º 

desta Lei. 
8) Os rendimentos, em dinheiro ou 

em espécie, pagos ou colocados à 

disposição a título de direito a 
rendimento inerente a valores 
mobiliários ou direitos 
equiparados, ainda que estes se 

revistam de natureza ideal, e, 
bem assim, a título de valorização 
patrimonial daqueles valores ou 

direitos, independentemente do 
índice utilizado para a respectiva 
determinação, derivados de planos 

de subscrição, de atribuição ou 
outros de efeito equivalente, 
criados em benefício de 
trabalhadores ou membros de 

órgãos sociais, mesmo que o 
pagamento ou colocação à 
disposição ocorra apenas após a 

cessação da relação de trabalho 
ou de mandato social; (Redacção 

da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 
Dezembro). Esta redacção tem 
natureza interpretativa, de acordo 

com o n.º 5 do art.º 30.º desta 
Lei. 

9) Os resultantes da utilização 

pessoal pelo trabalhador ou 

membro de órgão social de viatura 
automóvel que gere encargos para 
a entidade patronal, quando exista 

acordo escrito entre o trabalhador 
ou membro do órgão social e a 
entidade patronal sobre a 

imputação àquele da referida 
viatura automóvel; (Redacção da 
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 
Dezembro) 

10) A aquisição pelo trabalhador ou 
membro de órgão social, por preço 
inferior ao valor de mercado, de 

qualquer viatura que tenha 
originado encargos para a 
entidade patronal; (Redacção da 

Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 
Dezembro) 

 

c) Os abonos para falhas devidos a quem, 

no seu trabalho, tenha de movimentar 
numerário, na parte em que excedam 
5% da remuneração mensal fixa; 

d) As ajudas de custo e as importâncias 
auferidas pela utilização de automóvel 
próprio em serviço da entidade patronal, 

na parte em que ambas excedam os 
limites legais ou quando não sejam 
observados os pressupostos da sua 

atribuição aos servidores do Estado, e as 

verbas para despesas de deslocação, 
viagens ou representação de que não 
tenham sido prestadas contas até ao 

termo do exercício; 
e) Quaisquer indemnizações resultantes da 

constituição, extinção ou modificação de 

relação jurídica que origine rendimentos 
do trabalho dependente, incluindo as 
que respeitem ao incumprimento das 
condições contratuais ou sejam devidas 

pela mudança de local de trabalho, sem 
prejuízo do disposto no nº 4; 

f) A quota-parte, acrescida dos descontos 

para a Segurança Social que constituam 
encargos do beneficiário, devida a título 
de participação nas campanhas de pesca 

aos pescadores que limitem a sua 
actuação à prestação de trabalho; 

g) As gratificações auferidas pela prestação 
ou em razão da prestação do trabalho, 

quando não atribuídas pela respectiva 
entidade patronal. 

 

4 - Quando, por qualquer forma, cessem os 
contratos subjacentes às situações previstas nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 1, mas sem prejuízo do 
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disposto na alínea d) do mesmo número, quanto 
às prestações que continuem a ser devidas 
mesmo que o contrato de trabalho não subsista, 

ou se verifique a cessação das funções de 
gestor, administrador ou gerente de pessoa 
colectiva, as importâncias auferidas, a qualquer 

título, ficam sempre sujeitas a tributação na 

parte que exceda o valor correspondente a uma 
vez e meia o valor médio das remunerações 
regulares com carácter de retribuição sujeitas a 

imposto, auferidas nos últimos 12 meses, 
multiplicado pelo número de anos ou fracção de 
antiguidade ou de exercício de funções na 

entidade devedora, salvo quando nos 24 meses 
seguintes seja criado novo vínculo profissional 
ou empresarial, independentemente da sua 
natureza, com a mesma entidade, caso em que 

as importâncias serão tributadas pela totalidade. 
5 - Para efeitos do número anterior, considera-

se também criado um novo vínculo empresarial 

quando sejam estabelecidas com a entidade com 
a qual cessaram as relações laborais ou de 
membro de órgão social, relações comerciais ou 

de prestação de serviços por sociedade ou outra 
entidade em que, pelo menos, 50% do seu 
capital seja detido, isoladamente ou em 
conjunto com algum dos elementos do 

respectivo agregado familiar, pelo beneficiário 
ou por uma pluralidade de beneficiários das 
importâncias recebidas, excepto se as referidas 

relações comerciais ou de prestação de serviços 
representarem menos de 50% das vendas ou 
prestações de serviços efectuadas no exercício. 

6 - O regime previsto no nº 4 não é aplicável 
às importâncias relativas aos direitos vencidos 

durante os referidos contratos ou situações, 
designadamente remunerações por trabalho 

prestado, férias, subsídios de férias e de Natal. 
7 - As importâncias referidas no nº 4 serão 

também tributadas pela totalidade quando o 

sujeito passivo tenha beneficiado, nos últimos 
cinco anos, da não tributação total ou parcial 
nele prevista. 

8 - Não constituem rendimento tributável: 
 

a) As prestações efectuadas pelas entidades 
patronais para regimes obrigatórios de 

segurança social,  ainda que de natureza 
privada, que visem assegurar 
exclusivamente benefícios em caso de 

reforma, invalidez ou sobrevivência; 
b) Os benefícios imputáveis à utilização e 

fruição de realizações de utilidade social 

e de lazer mantidas pela entidade 
patronal ou previstos no Decreto-Lei n.º 
26/99, de 28 de Janeiro, desde que 
observados os critérios estabelecidos no 

artigo 40º do Código do IRC. 
c) As prestações relacionadas 

exclusivamente com acções de formação 

profissional dos trabalhadores, quer 
estas sejam ministradas pela entidade 
patronal, quer por organismos de direito 

público ou entidade reconhecida como 
tendo competência nos Domínios da 
formação e reabilitação profissionais 

pelos ministérios competentes. 
 

9 - Para efeitos do disposto no n.º 3) da alínea 

b) do n.º 3, consideram-se direitos adquiridos 

aqueles cujo exercício não depende da 
manutenção do vinculo laboral, ou como tal 
considerado para efeitos fiscais, do beneficiário 

com a respectiva entidade patronal.  
10 - Para efeitos deste imposto, considera-se 

entidade patronal toda aquela que pague ou 

coloque à disposição remunerações que 
constituam rendimentos de trabalho dependente 
nos termos deste artigo, sendo a ela equiparada 
qualquer outra entidade que com ela esteja em 

relação de domínio ou de grupo, 
independentemente da respectiva localização 
geográfica. 

11 - Para efeitos da alínea b) do n.º 3, 
considera-se rendimento do trabalhador os 
benefícios ou regalias atribuídos pela entidade 

patronal a qualquer pessoa do seu agregado 
familiar ou que a ele esteja ligado por vínculo de 
parentesco ou afinidade. 

12 - Não constituem rendimentos do trabalho 

dependente os auferidos após a extinção do 
contrato de trabalho, sempre que o titular seja 
colocado numa situação equivalente à de 

reforma, Segundo o regime de Segurança social 
que lhe seja aplicável. 

13 - Para efeitos do nº 10 da alínea b) do nº 3, 

presume-se que a viatura foi adquirida pelo 
trabalhador ou membro de órgão social, Quando 
seja registada no seu nome, no de qualquer 

pessoa que integre o seu agregado familiar ou 

no de outrem por si indicada, no prazo de dois 
anos a contar do exercício em que a viatura 
deixou de originar encargos para a entidade 

patronal. (Redacção da Lei n.º 16-A/2002, de 31 
de Maio) 

14 - Os limites legais previstos neste artigo 

serão os anualmente fixados para os servidores 
do Estado. 
 

Artigo 9.º 

Rendimentos da categoria G 
 

1 - Constituem incrementos patrimoniais, 

desde que não considerados rendimentos de 
outras categorias:  

 

a) As mais-valias, tal como definidas no 

artigo seguinte;  
b) As indemnizações que visem a reparação 

de danos não patrimoniais, exceptuadas 

as fixadas por decisão judicial ou arbitral 
ou resultantes de acordo homologado 
judicialmente, de danos emergentes não 

comprovados e de lucros cessantes, 
considerando-se neste último caso como 
tais apenas as que se destinem a 
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ressarcir os benefícios líquidos deixados 
de obter em consequência da lesão; 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro)  
c) Importâncias auferidas em virtude da 

assunção de obrigações de não 

concorrência, independentemente da 

respectiva fonte ou título;  
d) Acréscimos patrimoniais não justificados, 

determinados nos termos dos artigos 

87.º, 88.º ou 89.º-A da Lei Geral 
Tributária.  

 

2 - São também considerados incrementos 
patrimoniais os prémios de quaisquer lotarias, 
rifas e apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e 
bingo, bem como as importâncias ou prémios 

atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos, 
efectivamente pagos ou postos à disposição, 
com excepção dos prémios provenientes dos 

jogos sociais do Estado denominados 
Euromilhões e Liga dos Milhões, explorados pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. (Redacção 

dada pela Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro)  
3 - São igualmente considerados incrementos 

patrimoniais aqueles a que se refere o n.º 5 do 
artigo 89.º-A da lei geral tributária. (Redacção 

dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro)  

4 - Os incrementos patrimoniais referidos nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 do presente artigo 
constituem rendimento do ano em que são 
pagos ou colocados à disposição. (Aditado pela 

Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 
Nota - A redacção dada pela presente lei ao n.º 

4 do artigo 9.º do Código do IRS, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, 

tem natureza interpretativa. (Redacção dada 
pela Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

Artigo 10.º 
Mais-Valias 

 

1 - Constituem mais-valias os ganhos obtidos 
que, não sendo considerados rendimentos 
empresariais e profissionais, de capitais ou 
prediais, resultem de:  

 

a) Alienação onerosa de direitos reais sobre 
bens imóveis e afectação de quaisquer 

bens do património particular a 
actividade empresarial e profissional 
exercida em nome individual pelo seu 
proprietário;  

b)Alienação onerosa de partes sociais, 
incluindo a sua remição e amortização 
com redução de capital, e de outros 

valores mobiliários e, bem assim, o valor 
atribuído aos associados em resultado da 
partilha que, nos termos do artigo 75.º 

do Código do IRC, seja considerado 
como mais-valia;  

c) Alienação onerosa da propriedade 
intelectual ou industrial ou de 
experiência adquirida no sector 

comercial, industrial ou científico, 
quando o transmitente não seja o seu 
titular originário; 

d) Cessão onerosa de posições contratuais 

ou outros direitos inerentes a contratos 
relativos a bens imóveis; 

e) Operações relativas a instrumentos 

financeiros derivados, com excepção dos 
ganhos previstos na alínea q) do n.º 2 
do artigo 5.º  

f) Operações relativas a warrants 
autónomos, quer o warrant seja objecto 
de negócio de disposição anteriormente 
ao exercício ou quer seja exercido, neste 

último caso independentemente da 
forma de liquidação. 

g) Operações relativas a certificados que 

atribuam ao titular o direito a receber 
um valor de determinado activo 
subjacente, com excepção das 

remunerações previstas na alínea r) do 
n.º 2 do artigo 5.º (Aditado pela Lei n.º 
32-B/2002, de 30 de Novembro). Esta 
redacção tem natureza interpretativa, de 

acordo com o n.º 4 do art.º 26.º desta 
Lei. 

 

2 - Excluem-se do disposto no número anterior 
as mais-valias provenientes da alienação de: 
(Redacção do Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 

de Outubro).  
 

a) Acções detidas pelo seu titular durante 

mais de 12 meses; (Aditada pelo 

Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de 
Outubro). Produz efeitos a partir de 
1/1/2003. 

b) Obrigações e outros títulos de dívida. 
(Aditada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, 
de 31 de Outubro). Produz efeitos a 
partir de 1/1/2003. 

 

3 - Os ganhos consideram-se obtidos no 
momento da prática dos actos previstos no n.º 

1, sem prejuízo do disposto nas alíneas 
seguintes: 

 

a) Nos casos de promessa de compra e 
venda ou de troca, presume-se que o 
ganho é obtido logo que verificada a 
tradição ou posse dos bens ou direitos 

objecto do contrato; 
b) Nos casos de afectação de Quaisquer 

bens do património particular a 

actividade empresarial e profissional 
exercida pelo seu proprietário, o ganho 
só se considera obtido no momento da 

ulterior alienação onerosa dos bens em 
causa ou da ocorrência de outro facto 
que determine o apuramento de 
resultados em condições análogas. 
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4 - O ganho sujeito a IRS é constituído: 
 

a) Pela diferença entre o valor de realização 

e o valor de aquisição, líquidos da parte 
qualificada como rendimento de capitais, 
sendo caso disso, nos casos previstos 

nas alíneas a), b) e c) do n.º 1; 

b) Pela importância recebida pelo cedente, 
deduzida do preço por que 
eventualmente tenha obtido os direitos e 

bens objecto de cessão, no caso previsto 
na alínea d) do n.º 1. 

c) Pelos rendimentos líquidos, apurados em 

cada ano, provenientes das operações 
referidas nas alíneas e) e g) do n.º 1; 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 
de 30 de Dezembro). Esta redacção tem 

natureza interpretativa, de acordo com o 
n.º 4 do art.º 26.º desta Lei. 

d) Pelos rendimentos líquidos, apurados em 

cada ano, provenientes das operações 
referidas na alínea f) do n.º 1, os quais 
correspondem, no momento do 

exercício, à diferença positiva entre o 
preço de mercado do activo subjacente e 
o preço de exercício acrescido do prémio 
do warrant autónomo ou à diferença 

positiva entre o preço de exercício 
deduzido do prémio do warrant 
autónomo e o preço de mercado do 

activo subjacente, consoante se trate de 
warrant de compra ou warrant de venda. 

 

5 - São excluídos da tributação os ganhos 

provenientes da transmissão onerosa de imóveis 
destinados a habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar, nas 

seguintes condições: 
 

a) Se, no prazo de 24 meses contados da 

data de realização, o valor da realização, 
deduzido da amortização de eventual 
empréstimo contraído para a aquisição 
do imóvel, for reinvestido na aquisição 

da propriedade de outro imóvel, de 
terreno para a construção de imóvel, ou 
na construção, ampliação ou 

melhoramento de outro imóvel 
exclusivamente com o mesmo destino 
situado em território português ou no 

território de outro Estado membro da 
União Europeia ou do espaço económico 
europeu, desde que, neste último caso, 
exista intercâmbio de informações em 

matéria fiscal; (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei 361/2007, de 2 de 
Novembro).  

b) Se o valor da realização, deduzido da 
amortização de eventual empréstimo 
contraído para a aquisição do imóvel, for 

utilizado no pagamento da aquisição a 
que se refere a alínea anterior, desde 
que efectuada nos doze meses 
anteriores; 

c) Para os efeitos do disposto na alínea a), 
o sujeito passivo deverá manifestar a 
intenção de proceder ao reinvestimento, 

ainda que parcial, mencionando, na 
declaração de rendimentos respeitante 
ao ano da alienação, o valor que 

tenciona reinvestir; 

d) (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 
211/2005, de 7 de Dezembro). 

 

6 - Não haverá lugar ao benefício referido no 
número anterior quando:  

 

a) Tratando-se de reinvestimento na 

aquisição de outro imóvel, o adquirente 
o não afecte à sua habitação ou do seu 
agregado familiar, até decorridos seis 

meses após o termo do prazo em que o 
reinvestimento deva ser efectuado; 

b) Tratando-se de reinvestimento na 

aquisição de terreno para construção, o 
adquirente não inicie, excepto por 
motivo imputável a entidades públicas, a 
construção até decorridos seis meses 

após o Termo do prazo em que o 
reinvestimento deva ser efectuado ou 
não requeira a inscrição do imóvel na 

matriz até decorridos 24 meses sobre a 
data de inicio das obras, devendo, em 
qualquer caso, afectar o imóvel à sua 

habitação ou do seu agregado familiar 
até ao fim do Quinto ano Seguinte ao da 
realização; 

c) Tratando-se de reinvestimento na 

construção, ampliação ou melhoramento 
de imóvel, não sejam iniciadas as obras 

até decorridos seis meses após o termo 

do prazo em que o reinvestimento deva 
ser efectuado ou não seja requerida a 
inscrição do imóvel ou das alterações na 

matriz até decorridos 24 meses sobre a 
data do início das obras, devendo, em 
qualquer caso, afectar o imóvel à sua 
habitação ou do seu agregado familiar 

até ao fim do quinto ano seguinte ao da 
realização. 

 

7 - No caso do reinvestimento parcial do valor 
de realização e verificadas as condições 
estabelecidas no número anterior, o benefício a 

que se refere o n.º 5 respeitará apenas à parte 
proporcional dos ganhos correspondente ao 
valor reinvestido. 

8 - No caso de se verificar uma permuta de 

partes sociais nas condições mencionadas no n.º 
5 do artigo 67.º e n.º 2 do artigo 71.º do Código 
do IRC, a atribuição, em resultado dessa 

permuta, dos títulos representativos do capital 
social da sociedade adquirente aos sócios da 
sociedade adquirida não dá lugar a qualquer 

tributação destes últimos se os mesmos 
continuarem a valorizar, para efeitos fiscais, as 
novas partes sociais pelo valor das antigas, 
determinado de acordo com o estabelecido neste 
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Código, sem prejuízo da tributação relativa às 
importâncias em dinheiro que lhes sejam 
eventualmente atribuídas.  

9 - No caso referido no número anterior 
observa-se ainda o seguinte:  

 

a) Perdendo o sócio a qualidade de 

residente em território português antes 
de decorrido o prazo mencionado na 
alínea anterior, há lugar à consideração 

na categoria das mais-valias, para 
efeitos da tributação respeitante ao ano 
em que se verificar aquela perda da 

qualidade de residente, do valor que, por 
virtude do disposto no n.º 8, não foi 
tributado aquando da permuta de 
acções, o qual corresponde à diferença 

entre o valor real das acções recebidas e 
o valor de aquisição das antigas, 
determinado de acordo com o 

estabelecido neste Código;  
b) É aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no n.º 10 do 

artigo 67.º do Código do IRC.  
 

10 - O estabelecido nos n.ºs 8 e 9 é também 
aplicável, com as necessárias adaptações, 

relativamente à atribuição de partes, quotas ou 
acções, nos casos de fusão ou cisão a que seja 
aplicável o artigo 68.º do Código do IRC. 

11 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
sujeitos passivos devem declarar a alienação 
onerosa das acções, ainda que detidas durante 
mais de 12 meses, bem como a data da 

respectiva aquisição. (Aditado pelo Decreto-Lei 
n.º 228/2002, de 31 de Outubro). Produz efeitos 

a partir de 1 de Janeiro de 2003.  

12 - A exclusão estabelecida no n.º 2 não 
abrange as mais-valias provenientes de acções 
de sociedades cujo activo seja constituído, 

directa ou indirectamente, em mais de 50%, por 
bens imóveis ou direitos reais sobre bens 
imóveis situados em território português. 
(Aditado pela Lei 39-A/2005, de 29 de Julho).  

 
Artigo 12.º 

Delimitação negativa de incidência 

 
1 - O IRS não incide, salvo quanto às 

prestações previstas no regime jurídico dos 

acidentes em serviço e das doenças profissionais 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 
de Novembro, na sua redacção actual, sobre as 
indemnizações devidas em consequência de 

lesão corporal, doença ou morte, pagas ou 
atribuídas: (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 
31 de Dezembro) 

 

a) Pelo Estado, regiões autónomas ou 
autarquias locais, bem como qualquer 

dos seus serviços, estabelecimentos ou 
organismos, ainda que personalizados, 
incluindo os institutos públicos e os 

fundos públicos; ou (Redacção da Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

b) Ao abrigo de contrato de seguro, decisão 

judicial ou acordo homologado 
judicialmente; (Redacção da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

c) Revogada (Redacção da Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro) 
d) Revogada (Redacção da Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro) 
 

2 - Excluem-se deste imposto os prémios 
literários, artísticos ou científicos, quando não 

envolvam a cedência, temporária ou definitiva, 
dos respectivos direitos de autor, desde que 
atribuídos em concurso, mediante anúncio 
público em que se definam as respectivas 

condições de atribuição, não podendo a 
participação no mesmo sofrer restrições que não 
se conexionem com a natureza do prémio.  

3 - O IRS não incide sobre os rendimentos 
provenientes do exercício da actividade de 
profissionais de espectáculos ou desportistas 

quando esses rendimentos sejam tributados em 
IRC nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 
4.º do Código do IRC.  

4 - O IRS não incide sobre os montantes 

respeitantes a subsídios para manutenção, nem 
sobre os montantes necessários à cobertura de 
despesas extraordinárias relativas à saúde e 

educação, pagos ou atribuídos pelos centros 
regionais de segurança social e pela Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa ou pelas instituições 

particulares de solidariedade social em 
articulação com aqueles, no âmbito da prestação 
de acção social de acolhimento familiar e de 

apoio a idosos, pessoas com deficiências, 

crianças e jovens, não sendo os correspondentes 
encargos considerados como custos para efeitos 
da categoria B.  

5 - O IRS não incide sobre:  
 

a) As bolsas atribuídas aos praticantes de 
alto rendimento desportivo pelo Comité 

Olímpico de Portugal ou pelo Comité 
Paralímpico de Portugal, no âmbito do 
contrato-programa de preparação para 

os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos e 
pela respectiva federação titular do 
estatuto de utilidade pública desportiva, 

nos termos do artigo 30.º do Decreto-Lei 
n.º 125/95, de 31 de Maio, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
123/96, de 10 de Agosto;  

b) As bolsas de formação desportiva, como 
tal reconhecidas por despacho do 
Ministro das Finanças e do membro do 

Governo que tutela o desporto, 
atribuídas pela respectiva federação 
titulares do estatuto de utilidade pública 

desportiva aos agentes desportivos não 
profissionais, nomeadamente 
praticantes, juízes e árbitros, até ao 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

282 

montante máximo anual correspondente 
a cinco vezes o valor da retribuição 
mínima mensal garantida;  

c) Os prémios atribuídos aos praticantes de 
alto rendimento desportivo, bem como 
aos respectivos treinadores, por 

classificações relevantes obtidas em 

provas desportivas de elevado prestígio 
e nível competitivo, como tal 
reconhecidas por despacho do Ministro 

das Finanças e do membro do Governo 
que tutela o desporto, nomeadamente 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 

campeonatos do mundo ou campeonatos 
da Europa, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 125/95, de 31 de Maio, da Portaria 
n.º 393/97, de 17 de Junho, e da 

Portaria n.º 211/98, de 3 de Abril. 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

 

6 - O IRS não incide sobre os incrementos 
patrimoniais provenientes de transmissões 

gratuitas sujeitas ao imposto do selo, nem sobre 
os que se encontrem expressamente previstos 
em norma de delimitação negativa de incidência 
deste imposto. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 

de 31 de Dezembro) 
 

Artigo 18.º 

Rendimentos obtidos em território 
português 

(Epígrafe alterada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 

de Dezembro) 
 

1 - Consideram-se obtidos em território 

português:  
 

a) Os rendimentos do trabalho dependente 
decorrentes de actividades nele 

exercidas, ou quando tais rendimentos 
sejam devidos por entidades que nele 
tenham residência, sede, direcção 
efectiva ou estabelecimento estável a 

que deva imputar-se o pagamento;  
b) As remunerações dos membros dos 

órgãos estatutários das pessoas 

colectivas e outras entidades, devidas 
por entidades que nele tenham 
residência, sede, direcção efectiva ou 

estabelecimento estável a que deva 
imputar-se o pagamento;  

c) Os rendimentos de trabalho prestado a 
bordo de navios e aeronaves, desde que 

os seus beneficiários estejam ao serviço 
de entidade com residência, sede ou 
direcção efectiva nesse território;  

d) Os rendimentos provenientes da 
propriedade intelectual ou industrial, da 
prestação de informações respeitantes a 

uma experiência adquirida no sector 
comercial, industrial ou científico, ou do 
uso ou concessão do uso de 

equipamento agrícola, comercial ou 
científico, quando não constituam 
rendimentos prediais, bem como os 

derivados de assistência técnica, devidos 
por entidades que nele tenham 
residência, sede, direcção efectiva ou 

estabelecimento estável a que deva 

imputar-se o pagamento;  
e) Os rendimentos de actividades 

empresariais e profissionais imputáveis a 

estabelecimento estável nele situado; 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 
de 30 de Dezembro). Esta redacção tem 

natureza interpretativa, de acordo com o 
n.º 4 do art.º 26.º desta Lei. 

f) Os rendimentos que não se encontrem 
previstos na alínea anterior decorrentes 

de actividades profissionais e de outras 
prestações de serviços, incluindo as de 
carácter científico, artístico, técnico e de 

intermediação na celebração de 
quaisquer contratos, realizadas ou 
utilizadas em território português, com 

excepção das relativas a transportes, 
telecomunicações e actividades 
financeiras, desde que devidos por 
entidades que nele tenham residência, 

sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável a que deva 
imputar-se o pagamento; (Redacção 

dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 
Dezembro). Esta redacção tem natureza 
interpretativa, de acordo com o n.º 4 do 

art.º 26.º desta Lei. 
g) Outros rendimentos de aplicação de 

capitais devidos por entidades que nele 
tenham residência, sede, direcção 

efectiva ou estabelecimento estável a 
que deva imputar-se o pagamento;  

h) Os rendimentos respeitantes a imóveis 

nele situados, incluindo as mais-valias 
resultantes da sua transmissão;  

i) As mais-valias resultantes da transmissão 

onerosa de partes representativas do 
capital de entidades com sede ou 
direcção efectiva em território 
português, incluindo a sua remição e 

amortização com redução de capital e, 
bem assim, o valor atribuído aos 
associados em resultado da partilha que, 

nos termos do artigo 75.º do Código do 
IRC, seja considerado como mais-valia, 
ou de outros valores mobiliários emitidos 

por entidades que aí tenham sede ou 
direcção efectiva, ou ainda de partes de 
capital ou outros valores mobiliários 
quando, não se verificando essas 

condições, o pagamento dos respectivos 
rendimentos seja imputável a 
estabelecimento estável situado no 

mesmo território; 
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j) As mais-valias resultantes da alienação 
dos bens referidos na alínea c) do n.º 1 
do artigo 10.º, quando nele tenha sido 

feito o registo ou praticada formalidade 
equivalente; 

l) As pensões e os prémios de jogo, lotarias, 

rifas, totoloto e apostas mútuas, bem 

como importâncias ou prémios atribuídos 
em quaisquer sorteios ou concursos, 
devidos por entidade que nele tenha 

residência, sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável a que deva 
imputar-se o pagamento;  

m) Os rendimentos de actos isolados nele 
praticados; 

n) Os incrementos patrimoniais não 
compreendidos nas alíneas anteriores, 

quando nele se situem os bens, direitos 
ou situações jurídicas a que respeitam, 
incluindo, designadamente, os 

rendimentos provenientes de operações 
relativas a instrumentos financeiros 
derivados, devidos ou pagos por 

entidades que nele tenham residência, 
sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável a que deva 
imputar-se o pagamento; (Aditada pela 

Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 
o) Os rendimentos derivados do exercício, 

em território português, da actividade de 

profissionais de espectáculos ou 
desportistas, ainda que atribuídos a 
pessoa diferente. (Aditada pela Lei n.º 

32-B/2002, de 30 de Dezembro) 
 

2 - Entende-se por estabelecimento estável 

qualquer instalação fixa ou representação 

permanente através das Quais seja exercida 
uma das actividades previstas no artigo 3.º  

3 - É aplicável ao IRS o disposto nos n.os 4 e 5 

do artigo 4.º e nos n.os 2 a 9 do artigo 5.º, 
ambos do Código do IRC, com as necessárias 
adaptações. (Redacção dada pela Lei n.º 32-

B/2002, de 30 de Dezembro) 
 

Artigo 20.º 
Imputação especial 

(Redacção dada pelo DL 198/2001, de 3 de 
Julho) 

 

1 - Constitui rendimento dos sócios ou 
membros das entidades referidas no artigo 6.º 
do Código do IRC, que sejam pessoas 

singulares, o resultante da imputação efectuada 
nos termos e condições dele constantes. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 
de 3 de Julho) 

2 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, as respectivas importâncias integram-
se como rendimento líquido na categoria B. 

(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 
de 3 de Julho) 

3 - Constitui rendimento dos sócios que sejam 
pessoas singulares o resultante da imputação 
efectivada nos termos e condições do artigo 60.º 

do Código do IRC, aplicando-se para o efeito, 
com as necessárias adaptações, o regime aí 
estabelecido. (Redacção dada Decreto-Lei n.º 

198/2001, de 3 de Julho) 

4 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, as respectivas importâncias integram-
se como rendimento líquido na categoria B, nos 

casos em que a participação social esteja afecta 
a uma actividade empresarial e profissional, ou 
na categoria E, nos demais casos. (Redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de 
Julho) 
 

Artigo 28.º 

Formas de determinação dos rendimentos 
empresariais e profissionais 

 

1 - A determinação dos rendimentos 
empresariais e profissionais, salvo no caso da 
imputação prevista no artigo 20.º, faz-se: 

 

a) Com base na aplicação das regras 
decorrentes do regime simplificado;  

b) Com base na contabilidade.  
 

2 - Ficam abrangidos pelo regime simplificado 
os sujeitos passivos que, no exercício da sua 

actividade, não tenham ultrapassado no período 
de tributação imediatamente anterior qualquer 
dos seguintes limites: (Redacção do Decreto-Lei 
n.º 211/2005, de 7 de Dezembro)  
 

a) Volume de vendas: € 149 739,37;  
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos 

desta categoria: € 99 759,58.  
 

3 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo 

regime simplificado podem optar pela 
determinação dos rendimentos com base na 
contabilidade. (Redacção do Decreto-Lei n.º 
211/2005, de 7 de Dezembro)  

4 - A opção a que se refere o número anterior 
deve ser formulada pelos sujeitos passivos: 
(Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 

de Dezembro)  
 

a) Na declaração de início de actividade;  

b) Até ao fim do mês de Março do ano em 
que pretendem alterar a forma de 
determinação do rendimento, mediante 
a apresentação de declaração de 

alterações. (Redacção dada pela Lei n.º 
53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

5 - O período mínimo de permanência em 
qualquer dos regimes a que se refere o n.º 1 é 
de três anos, prorrogável por iguais períodos, 
excepto se o sujeito passivo comunicar, nos 

termos da alínea b) do número anterior, a 
alteração do regime pelo qual se encontra 
abrangido. (Redacção dada pela Lei n.º 53-

A/2006, de 29 de Dezembro)  
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6 - Cessa a aplicação do regime simplificado 
Quando algum dos limites a que se refere o n.º 
2 for ultrapassado em dois períodos de 

tributação consecutivos ou se o for num único 
exercício em montante superior a 25% desse 
limite, caso em que a tributação pelo regime de 

contabilidade organizada se faz a partir do 

período de tributação seguinte ao da verificação 
de qualquer desses factos.  

7 - Os valores de base necessários para o 

apuramento do rendimento tributável são 
passíveis de correcção pela Direcção-Geral dos 
Impostos nos termos do artigo 39.º, aplicando-

se o disposto no número anterior quando se 
verifiquem os pressupostos ali referidos.  

8 - Se os rendimentos auferidos resultarem de 
serviços prestados a uma única entidade, o 

sujeito passivo pode optar pela tributação de 
acordo com as regras estabelecidas para a 
categoria A, mantendo-se essa opção por um 

período de três anos. 
9 - Sempre que, da aplicação dos indicadores 

de base técnico-científica a que se refere o n.º 1 

do artigo 31.º, se determine um rendimento 
tributável superior ao que resulta dos 
coeficientes estabelecidos no n.º 2 do mesmo 
artigo, ou se registe qualquer alteração ao 

montante mínimo de rendimento previsto na 
parte final do mesmo número, com excepção da 
que decorra da actualização do valor da 

retribuição mínima mensal, pode o sujeito 
passivo, no exercício da entrada em vigor 
daqueles indicadores ou da alteração do referido 

montante mínimo, optar, no prazo e nos termos 
previstos na alínea b) do n.º 4, pelo regime da 

contabilidade organizada, ainda que não tenha 
decorrido o período mínimo de permanência no 

regime simplificado. (Redacção dada pela Lei n.º 
53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

10 - No exercício de início de actividade, o 

enquadramento no regime simplificado faz-se, 
verificados os demais pressupostos, em 
conformidade com o valor anual de proveitos 

estimados, constante da declaração de início de 
actividade, caso não seja exercida a opção a que 
se refere o n.º 3 do presente artigo. (Redacção 
dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro)  
11 - Se, tendo havido cessação de actividade, 

esta for reiniciada antes de 1 de Janeiro do ano 

seguinte àquele em que se tiverem completado 
12 meses, contados da data da cessação, o 
regime de determinação dos rendimentos 

empresariais e profissionais a aplicar é o que 
vigorava à data da cessação. (Aditado pela Lei 
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 

12 - O referido no número anterior não 

prejudica a possibilidade de a DGCI autorizar a 
alteração de regime, a requerimento dos 
sujeitos passivos, quando se verifique ter havido 

modificação substancial das condições do 

exercício da actividade. (Aditado pela Lei n.º 32-
B/2002, de 30 de Dezembro) 

13 - Exceptuam-se do disposto no n.º 11 as 

situações em que o reinício de actividade venha 
a ocorrer depois de terminado o período mínimo 
de permanência. (Redacção dada pela Lei n.º 

53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

 
Artigo 55.º 

Dedução de perdas 

 
1 - Sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes, é dedutível ao conjunto dos 

rendimentos líquidos sujeitos a tributação o 
resultado líquido negativo apurado em qualquer 
categoria de rendimentos.  

2 - O resultado líquido negativo apurado na 

categoria F só pode ser reportado aos cinco anos 
seguintes àquele a que respeitam, deduzindo-se 
aos rendimentos líquidos da mesma categoria.  

3 - O resultado líquido negativo apurado na 
categoria B é tratado de acordo com as 
seguintes regras:  

 

a) O resultado só pode ser reportado, de 
harmonia com a parte aplicável do artigo 
47.º do Código do IRC, aos seis anos 

seguintes àquele a que respeita, 
deduzindo-se aos resultados líquidos 
positivos da mesma categoria, sem 

prejuízo do disposto nas alíneas 
seguintes;  

b) As perdas resultantes do exercício de 

actividades agrícolas, silvícolas e 
pecuárias não são todavia comunicáveis, 
mas apenas reportáveis, de harmonia 

com a parte aplicável do artigo 47.º do 

Código do IRC, a rendimentos líquidos 
positivos da mesma natureza;  

c) O resultado liquido negativo apurado nas 

restantes actividades da categoria B não 
é igualmente comunicável aos 
rendimentos líquidos positivos 

resultantes do exercício de actividades 
agrícolas, silvícolas e pecuárias, mas 
apenas reportável, de harmonia com a 
parte aplicável do artigo 47.º do Código 

do IRC, a rendimentos líquidos positivos 
das restantes actividades daquela 
categoria;  

d) Os respectivos titulares deverão, salvo se 
estiverem sujeitos ao regime 
simplificado, assegurar os procedimentos 

contabilísticos que permitam distinguir 
claramente os resultados das actividades 
agrícolas, silvícolas e pecuárias dos das 
restantes actividades da categoria B.  

 

4 - Ao rendimento tributável determinado no 
âmbito do regime simplificado podem ser 

deduzidos os prejuízos fiscais apurados em 
períodos anteriores àquele em que se iniciar a 
aplicação do regime, nos termos do n.º 3, 
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excepto se da aplicação dos coeficientes 
previstos nos n.º 2 do artigo 31.º, isoladamente 
ou após a referida dedução de prejuízos, resultar 

rendimento tributável inferior ao limite mínimo 
previsto na parte final do mesmo preceito, caso 
em que o rendimento tributável a considerar é o 

correspondente a esse limite. (Redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 
Dezembro) 

5 - A percentagem do saldo negativo a que se 

refere o n.º 2 do artigo 43.º só pode ser 
reportada aos cinco anos seguintes àquele a que 
respeita, deduzindo-se aos rendimentos líquidos 

da mesma categoria. 
6 - O saldo negativo apurado num determinado 

ano, relativo às operações previstas nas alíneas 
b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 10.º, pode ser 

reportado para os dois anos seguintes, aos 
rendimentos com a mesma natureza, quando o 
sujeito passivo opte pelo englobamento. 

(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 
de Dezembro). Esta redacção tem natureza 
interpretativa, de acordo com o n.º 4 do art.º 

26.º desta Lei. 
 

Artigo 68.º 
Taxas gerais 

 
1 - As taxas do imposto são as constantes da 

tabela seguinte:  
 

Rendimento Colectável  
( em euros)  

Taxas  
(em percentagens)  

Normal  
(A)  

Média 
(B)  

  Até 4 639  10,5  10,500 0  

  De mais de 4 639 até  7 

017 

13  11,347 2  

  De mais de 7 017 até 
17 401     

23,5  18,599 4 

  De mais de 17 401 até 
40 020 

34  27,303 7 

  De mais de 40 020 até 

58 000 

36,5  30,154 5 

  De mais de 58 000 até 
62 546 

40      30,870 
1      

 (*) Superior a 62 546 42   

*(Com alteração da Declaração de Rectificação 
n.º2/2008, de 28 de Janeiro) 

 

2 - O quantitativo do rendimento colectável, 
quando superior a € 4639, é dividido em duas 
partes: uma, igual ao limite do maior dos 
escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa 

da coluna (B) correspondente a esse escalão; 
outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa 
da coluna (A) respeitante ao escalão 

imediatamente superior. (Redacção dada pela 
Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro)  
 

 
 

Artigo 70.º 
Mínimo de existência 

 

1 - Da aplicação das taxas estabelecidas no 
artigo 68.º não pode resultar, para os titulares 
de rendimentos predominantemente originados 

em trabalho dependente, a disponibilidade de 

um rendimento líquido de imposto inferior ao 
valor anual da retribuição mínima mensal 
acrescida de 20 %, nem resultar qualquer 

imposto para os mesmos rendimentos, cuja 
matéria colectável, após a aplicação do 
quociente conjugal, seja igual ou inferior a € 

1850. (Redacção dada pela Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro) 

2 - Ao rendimento colectável dos agregados 
familiares com três ou quatro dependentes ou 

com cinco ou mais dependentes, cujo montante 
seja, respectivamente, igual ou inferior ao valor 
anual do salário mínimo nacional mais elevado 

acrescido de 60% ou igual ou inferior ao valor 
anual do salário mínimo nacional mais elevado 
acrescido de 120%, não são aplicadas as taxas 

estabelecidas no artigo 68.º.  
 

Artigo 71.º  
Taxas liberatórias 

 
1 - Estão sujeitos a retenção na fonte, a título 

definitivo, os rendimentos obtidos em território 

português constantes dos números seguintes e, 
bem assim, os rendimentos mencionados na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º, às taxas 

liberatórias neles previstas. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro) 

2 - São tributados à taxa de 25%, com 
excepção dos rendimentos previstos na alínea 

b), que são tributados à taxa de 35%: 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, 
de 7 de Novembro) 

 

a) (Revogada); (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de 

Novembro) 
b) Os prémios de rifas, totoloto e jogo do 

loto, bem como de sorteios ou 
concursos;  

c) (Revogada.) (Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

d) (Revogada) (Redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de 
Novembro) 

e) (Revogada.) (Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
f) Os prémios de lotarias, as apostas 

mútuas desportivas e o bingo.  
g) Os incrementos patrimoniais previstos 

nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º 
auferidos por não residentes em 
território português. (Aditada pela Lei 

n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 
 

3 - São tributados à taxa de 20%:  
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a) Os juros de depósitos à ordem ou a 
prazo, incluindo os dos certificados de 
depósito;  

b) Os rendimentos de títulos de dívida, 
nominativos ou ao portador, bem como 
os rendimentos de operações de reporte, 

cessões de crédito, contas de títulos com 

garantia de preço ou de outras 
operações similares ou afins;  

c) Os rendimentos a que se referem as 

alíneas h), i), l) e q) do n.º 2 e o n.º 3 
do artigo 5.º; (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.ºDL192/2005, de 7 de 

Novembro)  
d) Quaisquer rendimentos de capitais 

auferidos por não residentes em Portugal 
não expressamente tributados a taxa 

diferente.  
e) Os rendimentos do trabalho dependente 

e os rendimentos de actividades 

profissionais especificamente previstas 
na lista a que se refere o artigo 151.º, 
ainda que decorrentes de actos isolados, 

e nas alíneas d), e) e g) do n.º 2 do 
artigo 3.º, auferidos por não residentes 
em território português, com excepção 
dos rendimentos provenientes de 

intermediação na celebração de 
quaisquer contratos; (Redacção da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

f) As pensões auferidas por não residentes 
em território português. (Redacção da 
Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

4 - São tributados à taxa de 15%:  
 

a) Os rendimentos de capitais referidos nas 

alíneas m) e n) do n.º 2 do artigo 5.º, 
auferidos por não residentes em 
Portugal;  

b) Os rendimentos previstos na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 18.º, com excepção dos 
abrangidos pela alínea e) do número 
anterior, pagos ou colocados à 

disposição de não residentes em 
território português; (Redacção da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

c) Os rendimentos provenientes da 
propriedade intelectual ou industrial ou 
da prestação de informações 

respeitantes a uma experiência no sector 
industrial, comercial ou científico, 
auferidos por titulares originários não 
residentes em Portugal.  

 

5 - As taxas previstas nos números anteriores 
incidem sobre os rendimentos ilíquidos, excepto 

no que se refere às pensões, as quais beneficiam 
da dedução prevista no artigo 53.º, sem prejuízo 
do que se disponha na lei, designadamente no 

Estatuto dos Benefícios Fiscais.  
6 - Podem ser englobados para efeitos da sua 

tributação, por opção dos respectivos titulares, 
residentes em território nacional, desde que 

obtidos fora do âmbito do exercício de 
actividades empresariais e profissionais, os 
seguintes rendimentos devidos por entidades 

com domicílio naquele situado, a que seja 
imputável o seu pagamento, e, bem assim, no 
caso da alínea b), os rendimentos devidos por 

entidades que não tenham aqui domicílio a que 

possa imputar-se o pagamento, quando sejam 
pagos ou colocados à disposição por entidades 
com domicílio em território nacional:  

 

a) Os rendimentos de títulos de dívida, 
nominativos ou ao portador, bem como 

os rendimentos de operações de reporte, 
cessões de crédito, contas de títulos com 
garantias de preço ou de outras 
operações similares ou afins;  

b) Os rendimentos a que se refere a alínea 
b) do n.º 2 do artigo 101.º;  

c) Os juros de depósitos à ordem ou a 

prazo, ou de certificados de depósito, 
bem como os rendimentos a que se 
referem as alíneas h), i), l) e q) do n.º 2 

do artigo 5.º; (Redacção do 
DL192/2005, de 7 de Novembro) 

d) Os rendimentos a que se refere o n.º 3 
do artigo 5.º  

 

7 - Feita a opção a que se refere o número 
anterior, a retenção que tiver sido efectuada tem 

a natureza de pagamento por conta do imposto 
devido a final.  
 

Artigo 74.º 

Rendimentos produzidos em anos 
anteriores 

(Redacção da Lei n.º 85/2001, de 4 de Agosto) 

 
1 - Se forem englobados rendimentos das 

categorias A ou H que, comprovadamente, 

tenham sido produzidos em anos anteriores 
àquele em que foram pagos ou colocados à 
disposição do sujeito passivo, e este fizer a 
correspondente imputação na declaração de 

rendimentos, o respectivo valor é dividido pelo 
número de anos ou fracção a que respeitem, 
com o máximo de Quatro, aplicando-se à 

globalidade dos rendimentos a taxa 
correspondente à soma daquele quociente com 
os rendimentos produzidos no ano.  

2 - A faculdade prevista no número anterior 
não pode ser exercida relativamente aos 
rendimentos previstos no n.º 3) da alínea b) do 
n.º 3 do artigo 2.º. 

 
Artigo 82.º 

Despesas de saúde 

 
1 - São dedutíveis à colecta 30% das seguintes 

importâncias:  
 

a) Aquisição de bens e serviços 
directamente relacionados com despesas 
de saúde do sujeito passivo e do seu 
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agregado familiar, que sejam isentas de 
IVA, ainda que haja renúncia à isenção, 
ou sujeitas à taxa reduzida de 5%;  

b) Aquisição de bens e serviços 
directamente relacionados com despesas 
de saúde dos ascendentes e colaterais 

até ao 3.º grau do sujeito passivo, que 

sejam isentas de IVA, ainda que haja 
renúncia à isenção, ou sujeitas à taxa 
reduzida de 5%, desde que não 

possuam rendimentos superiores ao 
salário mínimo nacional mais elevado e 
com aquele vivam em economia comum;  

c) Os juros de dívidas contraídas para o 
pagamento das despesas mencionadas 
nas alíneas anteriores;  

d) Aquisição de outros bens e serviços 

directamente relacionados com despesas 
de saúde do sujeito passivo, do seu 
agregado familiar, dos seus ascendentes 

e colaterais até ao 3.º grau, desde que 
devidamente justificados através de 
receita médica, com o limite de € 62 ou 

de 2,5 % das importâncias referidas nas 
alíneas a), b) e c), se superior. 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

 

2 - As despesas de saúde parcialmente 
comparticipadas por qualquer entidade pública 

ou privada são dedutíveis, na parte 
efectivamente suportada pelo beneficiário, no 
ano em que for efectuado o reembolso da parte 

comparticipada. 
 

Artigo 85.º 

Encargos com imóveis e equipamentos 

novos de energias renováveis 
 

1 - São dedutíveis à colecta 30% dos encargos 

a seguir mencionados relacionados com imóveis 
situados em território português: (Redacção 
dada pela Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 

 

a) Juros e amortizações de dívidas 
contraídas com a aquisição, construção 
ou beneficiação de imóveis para 

habitação própria e permanente ou 
arrendamento devidamente comprovado 
para habitação permanente do 

arrendatário, com excepção das 
amortizações efectuadas por mobilização 
dos saldos das contas poupança-
habitação, até ao limite de € 586; 

(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

b) Prestações devidas em resultado de 

contratos celebrados com cooperativas 
de habitação ou no âmbito do regime de 
compras em grupo, para a aquisição de 

imóveis destinados a habitação própria e 
permanente ou arrendamento para 
habitação permanente do arrendatário, 

devidamente comprovadas, na parte que 
respeitem a juros e amortizações das 
correspondentes dívidas, até ao limite de 

€ 586; (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro) 

c) Importâncias, líquidas de subsídios ou 

comparticipações oficiais, suportadas a 

título de renda pelo arrendatário de 
prédio urbano ou da sua fracção 
autónoma para fins de habitação 

permanente, quando referentes a 
contratos de arrendamento celebrados a 
coberto do Regime do Arrendamento 

Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
321-B/90, de 15 de Outubro, ou do Novo 
Regime de Arrendamento Urbano, 
aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, ou pagas a título de rendas 
por contrato de locação financeira 
relativo a imóveis para habitação própria 

e permanente efectuadas ao abrigo 
deste regime, na parte que não 
constituem amortização de capital, até 

ao limite de € 586. (Redacção da Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

2 - São igualmente dedutíveis à colecta, desde 

que não susceptíveis de serem considerados 
custos na categoria B, 30 % das importâncias 
despendidas com a aquisição de equipamentos 

novos para utilização de energias renováveis e 
de equipamentos para a produção de energia 
eléctrica e ou térmica (co-geração) por 

microturbinas, com potência até 100 kW, que 
consumam gás natural, incluindo equipamentos 
complementares indispensáveis ao seu 

funcionamento, com o limite de € 777. 

(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

3 - As deduções referidas no n.º 1 não são 

cumulativas. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro) 

4 - O disposto na alínea a) do n.º 1 não é 

aplicável quando os encargos aí referidos sejam 
devidos a favor de entidade residente em país, 
território ou região, sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constante de lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças, 
e que não disponha em território português de 
estabelecimento estável ao qual os rendimentos 

sejam imputáveis.  
5 - O disposto na alínea c) do n.º 1 não é 

aplicável quando os encargos aí referidos sejam 

devidos a favor de entidade residente em país, 
território ou região, sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constante de lista 
aprovada por portaria do Ministro das Finanças, 

e que não disponha em território português de 
estabelecimento estável ao qual os rendimentos 
sejam imputáveis, excepto se o valor anual das 

rendas for igual ou superior ao montante 
correspondente a 1/15 do valor patrimonial do 
prédio arrendado. 
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6 - Os limites estabelecidos no n.º 1 acrescem 
10 % no caso de imóveis classificados na 
categoria A ou A+, de acordo com certificado 

energético atribuído nos termos do Decreto-Lei 
n.º 78/2006, de 4 de Abril. (Redacção da Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

Artigo 86.º 
Prémios de seguro 

 

1 - São dedutíveis à colecta 25 % das 
importâncias despendidas com prémios de 
seguros de acidentes pessoais e seguros de vida 

que garantam exclusivamente os riscos de 
morte, invalidez ou reforma por velhice, neste 
último caso desde que o benefício seja garantido 
após os 55 anos de idade e 5 de duração do 

contrato, relativos ao sujeito passivo ou aos 
seus dependentes, pagos por aquele ou por 
terceiros, desde que, neste caso, tenham sido 

comprovadamente tributados como rendimento 
do sujeito passivo, com o limite de € 62, 
tratando-se de sujeitos passivos não casados ou 

separados judicialmente de pessoas e bens, ou 
de € 124, tratando-se de sujeitos passivos 
casados e não separados judicialmente de 
pessoas e bens. (Redacção da Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro) 
2 - (Revogado.) 
3 - São igualmente dedutíveis à colecta 30% 

dos prémios de seguros que cubram 
exclusivamente os riscos de saúde relativamente 
ao sujeito passivo ou aos seus dependentes, 

pagos por aquele ou por terceiros, desde que, 
neste caso, tenham sido comprovadamente 

tributados como rendimento do sujeito passivo, 
com os seguintes limites: (Redacção dada pela 

Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

a) Tratando-se de sujeitos passivos não 

casados ou separados judicialmente de 
pessoas e bens, até ao limite de € 82; 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
b) Tratando-se de sujeitos passivos casados 

e não separados judicialmente de 
pessoas e bens, até ao limite de € 164; 

(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

c) Por cada dependente a seu cargo, os 

limites das alíneas anteriores são 
elevados em € 41. (Redacção da Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 
4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, só 

relevam os prémios de seguros que não 
garantam o pagamento, e este se não verifique, 

nomeadamente por resgate ou adiantamento, de 
qualquer capital de vida fora das condições aí 
mencionadas.  

5 - No caso de pagamento pelas empresas de 
seguros de quaisquer importâncias fora das 
condições previstas no n.º 1, a soma dos 

montantes anuais deduzidos, agravados de uma 
importância correspondente à aplicação a cada 
um deles do produto de 10% pelo número de 

anos decorridos desde aquele em que foi 
exercido o direito à dedução, é acrescido ao 
rendimento ou à colecta, conforme a dedução 

tenha sido efectuada ao rendimento ou à 

colecta, do ano em que ocorrer o pagamento, 
para o que as empresas de seguros ficam 
obrigadas a comunicar à administração fiscal a 

ocorrência de tais factos.  
 

Artigo 87.º (*) 

Dedução relativa às pessoas com 
deficiência 

 
1 - São dedutíveis à colecta por cada sujeito 

passivo com deficiência uma importância 
correspondente a 3,5 vezes a retribuição mínima 
mensal e por cada dependente com deficiência, 

bem como, por cada ascendente com deficiência 
que esteja nas condições da alínea e) do n.º 1 
do artigo 79.º, uma importância igual a 1,5 

vezes a retribuição mínima mensal. (Redacção 
da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

2 - São ainda dedutíveis à colecta 30% da 
totalidade das despesas efectuadas com a 

educação e reabilitação do sujeito passivo ou 
dependentes com deficiência, bem como 25% da 
totalidade dos prémios de seguros de vida que 

garantam exclusivamente os riscos de morte, 
invalidez ou reforma por velhice, neste último 
caso desde que o benefício seja garantido após 

os 55 anos de idade e 5 anos de duração do 
contrato, e em que aqueles figurem como 

primeiros beneficiários, nos termos e condições 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 86.º do Código 

do IRS.  
3 - A dedução dos prémios de seguros a que se 

refere o número anterior não pode exceder 15% 

da colecta de IRS.  
4 - Considera-se pessoa com deficiência aquela 

que apresente um grau de incapacidade 

permanente, devidamente comprovado 
mediante atestado médico de incapacidade 
multiuso emitido nos termos da legislação 
aplicável, igual ou superior a 60%.  

5 - É dedutível à colecta, a título de despesas 
de acompanhamento, uma importância igual a 
duas vezes a retribuição mínima mensal por 

cada sujeito passivo ou dependente, cujo grau 
de invalidez permanente, devidamente 
comprovado pela entidade competente, seja 

igual ou superior a 90 %. (Redacção da Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

6 - Por cada sujeito passivo deficiente das 
Forças Armadas abrangido pelos Decretos-lei 

n.os 43/76, de 20 de Janeiro, e 314/90, de 13 
de Outubro, que beneficie da dedução prevista 
no anterior n.º 1, é, ainda, dedutível à colecta 

uma importância igual à retribuição mínima 
mensal.  



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

289 

7 - As deduções previstas nos n.os 1, 5 e 6 são 
cumulativas. 
(*) -Aditado pela Lei n.º 53-A/2006 de 29/12)  

 
Artigo 100.º 

Retenção na fonte - remunerações não 

fixas 

 
1 - As entidades que paguem ou coloquem à 

disposição remunerações do trabalho 

dependente que compreendam, exclusivamente, 
montantes variáveis devem, no momento do seu 
pagamento ou colocação à disposição, reter o 

imposto de harmonia com a seguinte tabela de 
taxas:  
 

Escalões de Remunerações 
Anuais (em euros)  

Taxas 
(percentagens)  

Até 4 990 0  

De 4 990 até 5 893 2  

De 5 893 até 6 990 4  

De 6 990 até 8 683 6  

De 8 683 até 10 510 8  

De 10 510 até 12 146 10  

De 12 146 até 13 914 12  

De 13 914 até 17 441 15  

De 17 441 até 22 667 18  

De 22 667 até 28 689 21  

De 28 689 até 39 220 24  

De 39 220 até 51 807 27  

De 51 807 até 86 346 30  

De 86 346 até 129 546 33  

De 129 546 até 215 955 36  

De 215 955 até 479 523 38 

Superior a 479 523 40  

(Redacção dada pelo artigo 46º da Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

2 - A taxa a aplicar nos termos do n.º 1 é a 
correspondente à remuneração anual estimada 
no início de cada ano ou no início da actividade 
profissional do sujeito passivo, ou a 

correspondente ao somatório das remunerações 
já recebidas ou colocadas à disposição, acrescido 
das resultantes de eventuais aumentos 

verificados no ano a que respeite o imposto.  
 

3 - Quando, não havendo possibilidade de 

determinar a remuneração anual estimada, 
sejam pagos ou colocados à disposição 
rendimentos que excedam o limite de € 4990, 
aplica-se o disposto no n.º 1. (Redacção da Lei 

n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
 
 

4 - Sempre que o somatório das remunerações 
já recebidas e a receber implique mudança de 
escalão, deve efectuar-se a respectiva 

compensação no mês em que ocorra tal facto. 
 

Artigo 123.º * 

Notários, conservadores e oficiais de 

justiça 
(Redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de 

Julho) 

 
Os notários, conservadores, secretários 

judiciais e secretários técnicos de justiça são 

obrigados a enviar à Direcção-Geral dos 
Impostos, até ao dia 10 de cada mês, relação 
dos actos praticados nos seus cartórios e 
conservatórias e das decisões transitadas em 

julgado no mês anterior dos processos a seu 
cargo, que sejam susceptíveis de produzir 
rendimentos sujeitos a IRS, através de modelo 

oficial.  
 

Artigo 127.º * 

Comunicação de encargos 
 

1 - As instituições de crédito, as cooperativas 
de habitação, as empresas de seguros e as 

empresas gestoras dos fundos e de outros 
regimes complementares referidos nos artigos 
14.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

devem comunicar à Direcção-Geral dos 
Impostos, até ao fim do mês de Fevereiro de 
cada ano, em declaração de modelo oficial, 

relativamente ao ano anterior e a cada sujeito 
passivo: (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
 

a) Os juros e amortizações suportados 
respeitantes a dívidas contraídas com a 
aquisição, construção ou beneficiação de 

imóveis para habitação própria e 
permanente ou arrendamento, com 
excepção das amortizações efectuadas 

por mobilização dos saldos das contas 
poupança-habitação, que possam ser 
deduzidos à colecta; (Redacção da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

b) Os prémios pagos respeitantes a 
contratos de seguro de vida que 
garantam exclusivamente os riscos de 

morte, invalidez ou reforma por velhice, 
de acidentes pessoais e, ainda, os que 
cobrem exclusivamente riscos de saúde, 

que possam ser abatidos aos 
rendimentos ou deduzidos à colecta; 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 
de Dezembro) 

c) As importâncias aplicadas em fundos de 
pensões e outros regimes 
complementares de segurança social 

previstos nos artigos 14.º e 21.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais;  
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d) As importâncias pagas aos beneficiários 
com inobservância das condições 
previstas no n.º 1 do artigo 86.º, bem 

como a título de resgate, adiantamentos 
ou reembolso dos certificados nas 
condições previstas no artigo 14.º e no 

artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro) 

 

 

2 - As entidades referidas no número anterior 
devem ainda entregar aos sujeitos passivos, até 
20 de Janeiro de cada ano, documento 

comprovativo de juros, prémios de seguros de 
vida e outros encargos pagos por aqueles no ano 
anterior e que possam ser abatidos aos 

rendimentos ou deduzidos à colecta. (Redacção 
da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

3 - Dentro do prazo referido no número 

anterior, as entidades que recebam ou paguem 
quaisquer outras importâncias susceptíveis de 
abatimento aos rendimentos ou dedução à 
colecta devem entregar aos sujeitos passivos o 

respectivo documento comprovativo.» 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

*Nota - "A alteração introduzida pela presente 
lei ao artigo 127.º do Código do IRS, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de 

Novembro, aplica-se às obrigações que devem 
ser cumpridas a partir de 1 de Janeiro de 2009". 
(Artigo 45.º - Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
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Decreto-Lei n.º 503/99, 

de 20 de Novembro 

Aprova o novo regime jurídico dos acidentes em 

serviço e das doenças profissionais no âmbito da 
Administração Pública 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88, 

de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

 

Artigo 6 º 

Transparência fiscal 
 

1 - É imputada aos sócios, integrando-se, nos 

termos da legislação que for aplicável, no seu 
rendimento tributável para efeitos de IRS ou 
IRC, consoante o caso, a matéria colectável, 

determinada nos termos deste Código, das 
sociedades a seguir indicadas, com sede ou 
direcção efectiva em território português, ainda 
que não tenha havido distribuição de lucros:  

 

a) Sociedades civis não constituídas sob 
forma comercial;  

b) Sociedades de profissionais;  
c) Sociedades de simples administração de 

bens, cuja maioria do capital social 

pertença, directa ou indirectamente, 
durante mais de 183 dias do exercício 
social, a um grupo familiar, ou cujo 
capital social pertença, em qualquer dia 

do exercício social, a um número de 
sócios não superior a cinco e nenhum 
deles seja pessoa colectiva de direito 

público.  
 

2 - Os lucros ou prejuízos do exercício, 
apurados nos termos deste Código, dos 

agrupamentos complementares de empresas e 
dos agrupamentos europeus de interesse 

económico, com sede ou direcção efectiva em 

território português, que se constituam e 
funcionem nos termos legais, são também 
imputáveis directamente aos respectivos 

membros, integrando-se no seu rendimento 
tributável.  

3 - A imputação a que se referem os números 
anteriores é feita aos sócios ou membros nos 

termos que resultarem do acto constitutivo das 
entidades aí mencionadas ou, na falta de 
elementos, em partes iguais.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, 
considera-se:  

 

a)(*) Sociedade de profissionais - a 
sociedade constituída para o exercício de 

uma actividade profissional 

especificamente prevista na lista de 
actividades a que alude o artigo 151º do 
Código do IRS, na qual todos os sócios 

pessoas singulares sejam profissionais 
dessa actividade; (Redacção da Lei n.º 
109-B/2001, de 27 de Dezembro) 

b) Sociedade de simples administração de 
bens - a sociedade que limita a sua 
actividade à administração de bens ou 
valores mantidos como reserva ou para 

fruição ou à compra de prédios para a 
habitação dos seus sócios, bem como 
aquela que conjuntamente exerça outras 

actividades e cujos proveitos relativos a 
esses bens, valores ou prédios atinjam, 
na média dos últimos três anos, mais de 

50% da média, durante o mesmo 
período, da totalidade dos seus 
proveitos;  

c) Grupo familiar - o grupo constituído por 

pessoas unidas por vínculo conjugal ou 
de adopção e bem assim de parentesco 
ou afinidade na linha recta ou colateral 

até ao 4º grau, inclusive. 
 
Nota: (*) de acordo com o artigo 32.º da Lei n.º 

109-B/2001, de 27 de Dezembro, a nova 
redacção da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º, do 
Código do IRC tem natureza interpretativa. 
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Decreto-Lei nº 398/98, 
de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e 

define os princípios gerais que regem o 
direito fiscal português e os poderes da 
administração tributária e garantias dos 

contribuintes 

 
Artigo 87.º 

Realização da avaliação indirecta 

 
(ver página 573 do artigo 90.º da PPL) 

 

Artigo 88.º 
Impossibilidade de determinação directa e 

exacta da matéria tributável 
 

A impossibilidade de comprovação e 
quantificação directa e exacta da matéria 
tributável para efeitos de aplicação de métodos 

indirectos, referida na alínea b) do artigo 
anterior, pode resultar das seguintes anomalias 
e incorrecções quando inviabilizem o 

apuramento da matéria tributável: 
 

a) Inexistência ou insuficiência de 
elementos de contabilidade ou 

declaração, falta ou atraso de 
escrituração dos livros e registos ou 
irregularidades na sua organização ou 

execução quando não supridas no prazo 
legal, mesmo quando a ausência desses 
elementos se deva a razões acidentais; 

b) Recusa de exibição da contabilidade e 
demais documentos legalmente exigidos, 
bem como a sua ocultação, destruição, 

inutilização, falsificação ou viciação; 

c) Existência de diversas contabilidades ou 
grupos de livros com o propósito de 
simulação da realidade perante a 

administração tributária e erros e 
inexactidões na contabilidade das 
operações não supridos no prazo legal. 

d) Existência de manifesta discrepância 
entre o valor declarado e o valor de 
mercado de bens ou serviços, bem como 
de factos concretamente identificados 

através dos quais seja patenteada uma 
capacidade contributiva 
significativamente maior do que a 

declarada. (Redacção da Lei n.º 30-
G/2000, de 29 de Dezembro) 

 

Artigo 89.º-A 
Manifestações de fortuna e outros 

acréscimos patrimoniais não justificados 
 

(ver página 573 do artigo 90.º da PPL) 
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Artigo 54.º 

Aditamento ao Código do IRS 

É aditado ao Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro, o artigo 

17.º-A, com a seguinte redacção: 

«Artigo 17.º-A 

Regime opcional para os residentes noutro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu 

1 - Os sujeitos passivos residentes noutro Estado-Membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu com o qual exista intercâmbio de informações em 

matéria fiscal quando sejam titulares de rendimentos das categorias A, B e H, obtidos 

em território português, que representem, pelo menos, 90 % da totalidade dos seus 

rendimentos totais relativos ao ano em causa, incluindo os obtidos fora deste 

território, podem optar pela respectiva tributação de acordo com as regras aplicáveis 

aos sujeitos passivos não casados residentes em território português com as adaptações 

previstas nos números seguintes. 

2 - Os sujeitos passivos referidos no número anterior, na situação de casados e não 

separados de pessoas e bens ou que se encontrem em situação idêntica à prevista no 

artigo 14.º, podem optar pelo regime da tributação conjunta dos rendimentos 

auferidos pelos membros do agregado familiar, aplicável aos sujeitos passivos 

residentes em território português casados e não separados judicialmente de pessoas e 

bens, desde que: 

a) Ambos os sujeitos passivos sejam residentes noutro Estado-Membro da União 

Europeia ou do Espaço Económico Europeu;  

b) Os rendimentos das categorias A, B e H obtidos em território português pelos 

membros do agregado familiar correspondam a, pelo menos, 90 % da totalidade 

dos rendimentos do agregado familiar; 

c) A opção seja formulada por ambos os sujeitos passivos ou pelos respectivos 

representantes legais. 
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3 - Exercida a opção prevista nos números anteriores, a taxa do imposto aplicável à 

totalidade dos rendimentos obtidos em território português que seriam sujeitos a 

englobamento caso fossem obtidos por sujeitos passivos residentes é: 

a) No caso da opção prevista no n.º 1, a taxa média que, de acordo com a tabela 

prevista no n.º 1 do artigo 68.º, corresponder à totalidade do rendimento 

colectável determinado de acordo com as regras previstas no capítulo II deste 

Código, sendo tomados em consideração todos os rendimentos do sujeito 

passivo, incluindo os obtidos fora do território português; 

b) No caso da opção prevista no n.º 2, a taxa média que, de acordo com a tabela 

prevista no n.º 1 do artigo 68.º e o disposto no artigo 69.º, corresponder à 

totalidade do rendimento colectável determinado de acordo com as regras 

previstas no capítulo II deste Código, sendo tomados em consideração todos os 

rendimentos dos membros do agregado familiar, incluindo os obtidos fora do 

território português. 

4 - À colecta apurada e até ao seu montante são deduzidos os montantes previstos no 

artigo 79.º, bem como os previstos nos artigos 82.º a 88.º relativamente a despesas ou 

encargos que respeitem aos sujeitos passivos, a pessoas que estejam nas condições 

previstas no n.º 4 do artigo 13.º ou ainda, para efeitos da dedução prevista no artigo 

84.º, aos ascendentes e colaterais até ao 3.º grau que não possuam rendimentos 

superiores à retribuição mínima mensal, desde que essas despesas ou encargos não 

possam ser tidos em consideração no Estado da residência. 

5 - Independentemente do exercício da opção prevista nos números anteriores, os 

rendimentos obtidos em território português estão sujeitos a retenção na fonte às taxas 

aplicáveis aos rendimentos auferidos por não residentes, sem prejuízo do disposto em 

convenção destinada a eliminar a dupla tributação ou de um outro acordo de direito 

internacional que vincule o Estado português, com a natureza de pagamento por conta 

quando respeitem aos rendimentos englobados. 

6 - A opção referida nos números anteriores deve ser efectuada na declaração a que se 

refere o n.º 1 do artigo 57.º, a entregar nos prazos previstos na alínea a) do n.º 1 do 
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artigo 60.º, acompanhada dos documentos que comprovem as condições de que 

depende a aplicação deste regime. 

7 - A Direcção-Geral dos Impostos pode solicitar aos sujeitos passivos ou aos seus 

representantes que apresentem, no prazo de 30 dias, os documentos que julgue 

necessários para assegurar a correcta aplicação deste regime.» 
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Decreto-Lei n.º 442-A/88,  
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
 

Artigo 13.º 
Sujeito passivo 

 

1 - Ficam sujeitas a IRS as pessoas singulares 
que residam em território português e as que, 
nele não residindo, aqui obtenham rendimentos. 

2 - Existindo agregado familiar, o imposto é 

devido pelo conjunto dos rendimentos das 
pessoas que o constituem, considerando-se 
como sujeitos passivos aquelas a quem incumbe 

a sua direcção. 
3 - O agregado familiar é constituído por: 
 

a) Os cônjuges não separados judicialmente 
de pessoas e bens e os seus 
dependentes; 

b) Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, 

respectivamente, nos casos de 
separação judicial de pessoas e bens ou 
de declaração de nulidade, anulação ou 

dissolução do casamento, e os 
dependentes a seu cargo; 

c) O pai ou a mãe solteiros e os 

dependentes a seu cargo; 
d) O adoptante solteiro e os dependentes a 

seu cargo. 
 

4 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, consideram-se dependentes: 

 

a) Os filhos, adoptados e enteados, 
menores não emancipados, bem como 
os menores sob tutela; (Redacção dada 
pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 

Dezembro) 
b) Os filhos, adoptados e enteados, 

maiores, bem como aqueles que até à 

maioridade estiveram sujeitos à tutela 
de qualquer dos sujeitos a quem 
incumbe a direcção do agregado 

familiar, que, não tendo mais de 25 anos 
nem auferindo anualmente rendimentos 
superiores ao salário mínimo nacional 
mais elevado, tenham frequentado no 

ano a que o imposto respeita o 11.º ou 
12.º anos de escolaridade, 
estabelecimento de ensino médio ou 

superior ou cumprido serviço militar 
obrigatório ou serviço cívico; (Redacção 
dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 

Dezembro) 
c) Os filhos, adoptados, enteados e os 

sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o 
trabalho e para angariar meios de 

subsistência, quando não aufiram 
rendimentos superiores ao salário 

mínimo nacional mais elevado; 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 

de 30 de Dezembro) 

d) (Eliminada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 
de Dezembro) 

(…) 
 

Artigo 14.º 

Uniões de Facto 
 

1 - As pessoas que vivendo em união de facto 
preencham os pressupostos constantes da lei 

respectiva, podem optar pelo regime de 
tributação dos sujeitos passivos casados e não 
separados judicialmente de pessoas e bens.  

2 - A aplicação do regime a que se refere o 
número anterior depende da identidade de 
domicílio fiscal dos sujeitos passivos durante o 

período exigido pela lei para verificação dos 
pressupostos da união de facto e durante o 
período de tributação, bem como da assinatura, 
por ambos, da respectiva declaração de 

rendimentos.  
3 - No caso de exercício da opção prevista no 

n.º 1, é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 

13.º, sendo ambos os unidos de facto 
responsáveis pelo cumprimento das obrigações 
tributárias. (Redacção do Decreto-Lei n.º 

198/2001, de 3 de Julho) 
 

Artigo 57.º 
Declaração de rendimentos 

 

1 - Os sujeitos passivos devem apresentar, 
anualmente, uma declaração de modelo oficial, 

relativa aos rendimentos do ano anterior e a 
outros elementos informativos relevantes para a 
sua concreta situação tributária, nomeadamente 

para os efeitos do artigo 89.º-A da lei geral 
tributária, devendo ser-lhe juntos, fazendo dela 
parte integrante: (Redacção do Decreto-Lei n.º 
198/2001, de 3 de Julho) 

 

a) Os anexos e outros documentos que para 
o efeito sejam mencionados no referido 

modelo;  
b) Os elementos mencionados no n.º 3 do 

artigo 72.º do Código do IRC, quando se 

aplicar o disposto no n.º 8 do artigo 
10.º, entendendo-se que os valores a 
mencionar relativamente às acções 
entregues são o valor nominal e o valor 

de aquisição das mesmas, nos termos do 
artigo 48.º (Redacção do Decreto-Lei n.º 
238/2006, de 20 de Dezembro) 

(…) 
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Artigo 60.º 
Prazo de entrega da declaração 

 

1 - A declaração a que se refere o n.º 1 do 
artigo 57.º é entregue: (Redacção do Decreto-
Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
 

a) Em suporte papel:  
i) De 1 de Fevereiro até 15 de Março, 

quando os sujeitos passivos apenas 

hajam recebido ou tenham sido 
colocados à sua disposição rendimentos 
das categorias A e H; (Redacção do 

Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 
Dezembro) 

ii) De 16 de Março até 30 de Abril, nos 
restantes casos; (Redacção do Decreto-

Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro) 
b) Por transmissão electrónica de dados: 

(Redacção do Decreto-Lei n.º 238/2006, 

de 20 de Dezembro) 
i) De 10 de Março até 15 de Abril, quando 

os sujeitos passivos apenas hajam 

recebido ou tenham sido colocados à sua 
disposição rendimentos das categorias A 
e H; (Redacção do Decreto-Lei n.º 
238/2006, de 20 de Dezembro) 

ii) De 16 de Abril até 25 de Maio, nos 
restantes casos. (Redacção do Decreto-
Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro) 

(…) 
 

Artigo 68.º 

Taxas gerais 
 

(ver página 286 do artigo 53.º da PPL) 

 

Artigo 69.º  
Quociente conjugal 

1 - Tratando-se de sujeitos passivos casados e 

não separados judicialmente de pessoas e bens, 
as taxas aplicáveis são as correspondentes ao 
rendimento colectável dividido por 2.  

2 - As taxas fixadas no artigo anterior aplicam-
se ao quociente do rendimento colectável, 
multiplicando-se por dois o resultado obtido para 
se apurar a colecta do IRS.   

 
Artigo 79.º 

Deduções dos sujeitos passivos, 

descendentes e ascendentes 
 

1 - À colecta devida por sujeitos passivos 

residentes em território português e até ao seu 
montante são deduzidos: 

 

a) 55% do valor da retribuição mínima 

mensal, por cada sujeito passivo; 
(Redacção dada pelo artigo 46º da Lei 
n.º 53-A/2006, de 20 de Dezembro)  

b) (Revogada pelo artigo 46º da Lei n.º 53-
A/2006 de 20 de Dezembro) 

c) 80% do valor da retribuição mínima 
mensal, por sujeito passivo, nas famílias 
monoparentais; (Redacção dada pelo 

artigo 46º da Lei n.º 53-A/2006, de 20 
de Dezembro)  

d) 40% do valor da retribuição mínima 

mensal, por cada dependente que não 

seja sujeito passivo deste imposto; 
(Redacção dada pelo artigo 46º da Lei 
n.º 53-A/2006, de 20 de Dezembro) 

e) 55% da retribuição mínima mensal, por 
ascendente que viva efectivamente em 
comunhão de habitação com o sujeito 

passivo e não aufira rendimento superior 
à pensão mínima do regime geral. 
(Redacção dada pelo artigo 46º da Lei 
n.º 53-A/2006, de 20 de Dezembro)  

 

2 - (Revogado pelo artigo 46º da Lei n.º 53-
A/2006, de 20 de Dezembro)  

3 - A dedução da alínea d) do n.º 1 é elevada 
para o dobro, no caso de dependentes que não 
ultrapassem 3 anos de idade até 31 de 

Dezembro do ano a que respeita o imposto. 
(Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

4 - A dedução da alínea e) do n.º 1 é de 85% 

do valor da retribuição mínima mensal no caso 
de existir apenas um ascendente, nas condições 
nela previstas. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 

de 31 de Dezembro) 
 

Artigo 82.º 

Despesas de saúde 
 

(ver página 287 do artigo 53.º da PPL) 

 

Artigo 83.º 
Despesas de educação e formação 

 

1 - São dedutíveis à colecta 30% das despesas 
de educação e de formação profissional do 
sujeito passivo e dos seus dependentes, com o 

limite de 160% do valor mensal do salário 
mínimo nacional mais elevado, 
independentemente do estado civil do sujeito 
passivo.  

2 - Nos agregados com três ou mais 
dependentes a seu cargo o limite referido no n.º 
1 é elevado em montante correspondente a 30% 

do valor mensal do salário mínimo nacional mais 
elevado, por cada dependente, caso existam, 
relativamente a todos eles, despesas de 

educação ou formação.  
3 - Para os efeitos previstos neste artigo, 

consideram-se despesas de educação, 
designadamente, os encargos com creches, 

lactários, jardins-de-infância, formação artística, 
educação física, educação informática e 
explicações respeitantes a qualquer grau de 

ensino, desde que devidamente comprovados. 
(Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 
de Dezembro) 
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4 - Para os efeitos previstos nos números 
anteriores, as despesas de educação e formação 
suportadas só são dedutíveis desde que 

prestadas, respectivamente, por 
estabelecimentos de ensino integrados no 
sistema nacional de educação ou reconhecidos 

como tendo fins análogos pelos ministérios 

competentes, ou por entidades reconhecidas 
pelos ministérios que tutelam a área da 
formação profissional e, relativamente às 

últimas, apenas na parte em que não tenham 
sido consideradas como dedução específica da 
categoria A ou encargo da categoria B. 

(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 
de Dezembro) 

5 - Não são dedutíveis as despesas de 
educação até ao montante do reembolso 

efectuado no ano em causa no âmbito de um 
Plano Poupança-Educação, nos termos previstos 
na legislação aplicável.  

 
Artigo 84.º 

Encargos com lares 

 
São dedutíveis à colecta 25 % dos encargos 

com lares e instituições de apoio à terceira idade 
relativos aos sujeitos passivos, bem como dos 

encargos com lares e residências autónomas 
para pessoas com deficiência, seus dependentes, 
ascendentes e colaterais até ao 3.º grau que não 

possuam rendimentos superiores à retribuição 

mínima mensal, com o limite de 85 % do valor 
da retribuição mínima mensal. (Redacção da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro)  

 
Artigo 85.º 

Encargos com imóveis e equipamentos 

novos de energias renováveis 

 
(ver página 288 do artigo 53.º da PPL) 

 

Artigo 86.º 
Prémios de seguro 

 

(ver página 289 do artigo 53.º da PPL) 
 

Artigo 87.º (*)  
Dedução relativa às pessoas com 

deficiência  
 

(ver página 289 do artigo 53.º da PPL) 

 
Artigo 88.º  

Benefícios fiscais 

 
São dedutíveis à colecta os benefícios fiscais 

previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais e 
demais legislação complementar, nas condições 

neles previstas. (Redacção dada pelo DL 
198/2001, de 3 de Julho) 
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Artigo 55.º 

Disposições transitórias no âmbito do IRS 

1 - Os rendimentos brutos de cada uma das categorias A, B e H auferidos por sujeitos passivos com 

deficiência são considerados, para efeitos de IRS, apenas por 90 % em 2009. 

2 - Não obstante o disposto no número anterior, a parte do rendimento excluída de tributação não 

pode exceder em 2009, por categoria de rendimentos, € 2500. 
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Secção II 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas  

Artigo 56.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

Os artigos 9.º, 34.º, 38.º, 40.º, 80.º, 88.º, 97.º, 98.º, 114.º e 115.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, 

abreviadamente designado por Código do IRC, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 9.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) Os fundos de capitalização e os rendimentos de capitais administrados pelas 

instituições de segurança social.  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 34.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 
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d) […]; 

e) […]; 

f) As que, constituídas pelas empresas pertencentes ao sector das indústrias 

extractivas ou de tratamento e eliminação de resíduos, se destinarem a fazer face 

aos encargos com a recuperação paisagística e ambiental dos locais afectos à 

exploração, sempre que tal seja obrigatório e após a cessação desta, nos termos da 

legislação aplicável. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 38.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 -  A constituição do fundo a que se refere a alínea b) do número anterior é dispensada quando 

seja exigida a prestação de caução a favor da entidade que aprova o Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística, de acordo com o regime jurídico de exploração da respectiva 

actividade. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

6 - [Anterior n.º 5]. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

Artigo 40.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - Não concorrem para os limites estabelecidos nos n.ºs 2 e 3 as contribuições 

suplementares para fundos de pensões e equiparáveis destinadas à cobertura de 

responsabilidades com pensões que resultem da aplicação: 

a) Das normas internacionais de contabilidade por determinação do Banco de 

Portugal às entidades sujeitas à sua supervisão, sendo consideradas como custo 

durante o período transitório fixado por esta instituição; 

b) Do novo Plano de Contas para as Empresas de Seguros aprovado pelo Instituto 

de Seguros de Portugal, sendo consideradas como custo de acordo com um plano 

de amortização de prestações uniformes anuais, por um período transitório de 

cinco anos contado a partir do exercício de 2008. 

14 - […]. 

15 - Consideram-se incluídos no n.º 1 os custos suportados com a aquisição de passes 

sociais em benefício do pessoal da empresa, verificados os requisitos aí exigidos. 

Artigo 80.º 

[…] 

1 - As taxas do imposto, com excepção dos casos previstos nos n.ºs 4 e seguintes, são as 

constantes da tabela seguinte:  



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

306 

Matéria Colectável 

(em euros) 

Taxas 

(em percentagens) 

Até 12 500 12,5 

Superior a 12 500 25,0 

2 - O quantitativo da matéria colectável, quando superior a € 12 500, é dividido em duas 

partes: uma, igual ao limite do 1.º escalão, à qual se aplica a taxa correspondente; outra, 

igual ao excedente, a que se aplica a taxa do escalão superior. 

3 - […]. 

4 - [Anterior n.º 2] 

5 - [Anterior n.º 4] 

6 - As taxas previstas na alínea g) do n.º 4 não são aplicáveis:  

a) Aos juros e royalties obtidos em território português por uma sociedade de outro 

Estado membro ou por um estabelecimento estável situado noutro Estado 

membro de uma sociedade de um Estado membro, quando a maioria do capital 

ou a maioria dos direitos de voto dessa sociedade são detidos, directa ou 

indirectamente, por um ou vários residentes de países terceiros, excepto quando 

seja feita prova de que a cadeia de participações não tem como objectivo principal 

ou como um dos objectivos principais beneficiar da redução da taxa de retenção 

na fonte;  

b) Em caso de existência de relações especiais, nos termos do disposto no n.º 4 do 

artigo 58.º, entre o pagador ou o devedor e o beneficiário efectivo dos juros ou 

royalties, ou entre ambos e um terceiro, ao excesso sobre o montante dos juros ou 

royalties que, na ausência de tais relações, teria sido acordado entre o pagador e o 

beneficiário efectivo.  

7 - A taxa prevista no primeiro escalão da tabela prevista no n.º 1 não é aplicável, 

sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%, quando: 

a) Em consequência de operação de cisão ou outra operação de reorganização ou 

reestruturação empresarial efectuada depois de 31 de Dezembro de 2008, uma ou 
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mais sociedades envolvidas venham a determinar matéria colectável não superior 

a € 12 500; 

b) O capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da 

transmissão dos elementos patrimoniais, incluindo activos incorpóreos, afectos ao 

exercício de uma actividade empresarial ou profissional por uma pessoa singular e 

a actividade exercida por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida 

a título individual. 

Artigo 88.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - É aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.ºs 8, 9, 10 e 11 do artigo 71.º 

do Código do IRS. 

Artigo 97.º 

[...] 

1 - […]. 

2 - Os pagamentos por conta dos contribuintes cujo volume de negócios do exercício 

imediatamente anterior àquele em que se devam efectuar esses pagamentos seja igual ou 

inferior a € 498 797,90 correspondem a 70% do montante do imposto referido no 

número anterior, repartido por três montantes iguais, arredondados, por excesso, para 

euros. 
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3 - Os pagamentos por conta dos contribuintes cujo volume de negócios do exercício 

imediatamente anterior àquele em que se devam efectuar esses pagamentos seja superior 

a € 498 797,90 correspondem a 90% do montante do imposto referido no n.º 1, 

repartido por três montantes iguais, arredondados, por excesso, para euros.  

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 98.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem-se os pagamentos por 

conta calculados nos termos do artigo anterior, efectuados no exercício anterior. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

Artigo 114.º 

[…] 
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1 - […].  

2 - […]. 

3 - Em caso de decisão administrativa ou sentença superveniente, o prazo previsto no 

número anterior conta-se a partir da data em que o declarante tome conhecimento da 

decisão ou sentença.  

4 - Sempre que seja aplicado o disposto no número anterior, o prazo de caducidade é 

alargado até ao termo do prazo aí previsto, acrescido de um ano. 

Artigo 115.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - Os programas e equipamentos informáticos de facturação dependem de prévia 

certificação pela DGCI, nos termos a definir por portaria do Ministro das Finanças.» 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

 
Artigo 9º 

Estado, Regiões Autónomas, autarquias 

locais, suas associações de direito público e 
federações e instituições de segurança 

social 

 
1 - Estão isentos de IRC:  

 

a) O Estado, as Regiões Autónomas e as 
autarquias locais, bem como qualquer 
dos seus serviços, estabelecimentos e 
organismos, ainda que personalizados, 

compreendidos os institutos públicos, 
com excepção das entidades públicas 
com natureza empresarial;  

b) As associações e federações de 
municípios e as associações de freguesia 
que não exerçam actividades comerciais, 

industriais ou agrícolas;  
c) As instituições de segurança social e 

previdência a que se referem os artigos 
87º e 114º da Lei n.º 17/2000, de 8 de 

Agosto;  
d) Os fundos de capitalização administrados 

pelas instituições de segurança social.  
 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
presente artigo, a isenção prevista nas alíneas 
a) a c) do número anterior não compreende os 

rendimentos de capitais tal como são definidos 

para efeitos de IRS.  
3 - Não são abrangidos pela isenção prevista 

no n.º 1 os rendimentos dos estabelecimentos 
fabris das Forças Armadas provenientes de 
actividades não relacionadas com a defesa e 

segurança nacionais.  
4 - O Estado, actuando através do Instituto de 

Gestão do Crédito Público, está isento de IRC no 
que respeita a rendimentos de capitais 

decorrentes de operações de swap e de 
operações cambiais a prazo, tal como são 
definidos para efeitos de IRS.  

 
Artigo 34º 

Provisões fiscalmente dedutíveis  

 
1 - Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as 

seguintes provisões:  
 

a) As que tiverem por fim a cobertura de 
créditos resultantes da actividade normal 
que no fim do exercício possam ser 

considerados de cobrança duvidosa e 
sejam evidenciados como tal na 
contabilidade;  

 

b) As que se destinarem a cobrir as perdas 
de valor que sofrerem as existências;  

c) As que se destinarem a ocorrer a 

obrigações e encargos derivados de 

processos judiciais em curso por factos 
que determinariam a inclusão daqueles 
entre os custos do exercício;  

d) As constituídas obrigatoriamente, por 
força de uma imposição de carácter 
genérico e abstracto, pelas empresas 

sujeitas à supervisão do Banco de 
Portugal e pelas sucursais em Portugal 
de instituições de crédito e de outras 

instituições financeiras com sede em 
outro Estado membro da União Europeia 
destinadas à cobertura de risco 
específico de crédito, de risco-país, para 

menos-valias de títulos da carteira de 
negociação e para menos-valias de 
outras aplicações, e bem ainda as 

provisões técnicas e as provisões para 
prémios por cobrar constituídas 
obrigatoriamente, por força de normas 

emanadas do Instituto de Seguros de 
Portugal, de carácter genérico e 
abstracto, pelas empresas de seguros 
submetidas à sua supervisão e pelas 

sucursais em Portugal de empresas 
seguradoras com sede em outro Estado 
membro da União Europeia; (Redacção 

dada pelo artigo 52º da Lei n.º 53-
A/2006 de 29 de Dezembro) (*) 

e) As que, constituídas por empresas que 

exerçam a indústria extractiva do 

petróleo, se destinem à reconstituição de 
jazigos;  

f) As que, constituídas pelas empresas 

pertencentes ao sector das indústrias 
extractivas, se destinarem a fazer face 
aos encargos com a recuperação 

paisagística e ambiental dos locais 
afectos à exploração, após a cessação 
desta, nos termos da legislação 

aplicável.  
 

2 - As provisões a que se referem as alíneas a) 
a d) do número anterior que não devam subsistir 

por não se terem verificado os eventos a que se 
reportam e as que forem utilizadas para fins 
diversos dos expressamente previstos neste 

artigo consideram-se proveitos do respectivo 
exercício. (Redacção da Lei n.º 30-G/2000, 29 
de Dezembro) 

3 - Quando se verifique a reposição de 
provisões para riscos gerais de crédito ou de 
outras provisões não previstas na alínea d) do 
n.º 1 são consideradas proveitos do exercício, 

em primeiro lugar, aquelas que tenham sido 
aceites como custo fiscal no exercício da 
respectiva constituição. (Redacção dada pelo 

artigo 52º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 de 
Dezembro)  
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(*) Nota: O disposto na alínea d) do n.º 1 
aplica-se às provisões técnicas constituídas a 

partir da entrada em vigor desta lei, sendo 
assim aceites como encargo dedutível nos 
exercícios de 2001 e 2002, 50% do valor das 

variações positivas das provisões para riscos 

gerais de crédito que não ultrapassem o 
montante imposto genérica a abstractamente 
pelo Banco de Portugal para as instituições que 

se encontram sujeitas à sua supervisão (art.º 
7º, n.º 6 da Lei n.º 30-G/2000). 
 

Artigo 38º 
Provisão para a recuperação paisagística de 

terrenos 
 

1 - A dotação anual da provisão a que se refere 
a alínea f) do n.º 1 do artigo 34º corresponde ao 
valor que resulta da divisão dos encargos 

estimados com a recuperação paisagística e 
ambiental dos locais afectos à exploração, nos 
termos da alínea a) do nº 3, pelo número de 

anos de exploração previsto em relação aos 
mesmos.  

2 - Pode ser aceite um montante anual da 
provisão diferente do referido no número 

anterior quando o nível previsto da actividade da 
exploração for irregular ao longo do tempo, 
devendo, nesse caso, mediante requerimento da 

empresa interessada, a apresentar no primeiro 
ano em que sejam aceites como custos dotações 
para a mesma, ser obtida autorização prévia da 

Direcção-Geral dos Impostos para um plano de 
constituição da provisão que tenha em conta 
esse nível de actividade.  

3 - A constituição da provisão fica subordinada 

à observância das seguintes condições:  
 

a) Apresentação de um plano previsional de 

encerramento da exploração, com 
indicação detalhada dos trabalhos a 
realizar com a recuperação paisagística e 
ambiental dos terrenos afectados e a 

estimativa dos encargos inerentes, e a 
referência ao número de anos de 
exploração previsto e eventual 

irregularidade ao longo do tempo do 
nível previsto de actividade, sujeito a 
aprovação pelos organismos 

competentes;  
b) Constituição de um fundo, representado 

por investimentos financeiros, cuja 
gestão pode caber à própria empresa, de 

montante equivalente ao do saldo 
acumulado da provisão no final de cada 
exercício.  

 

4 - Sempre que da revisão do plano previsional 
referido na alínea a) do número anterior resultar 

uma alteração da estimativa dos encargos 
inerentes à recuperação paisagística e ambiental 
dos locais afectos à exploração, ou se verificar 

uma alteração no número de anos de exploração 
previsto, deve proceder-se do seguinte modo:  

 

a) Tratando-se de acréscimo dos encargos 
estimados ou de redução do número de 
anos de exploração, passa a efectuar-se 

o cálculo da dotação anual considerando 

o total dos encargos ainda não 
provisionado e o número de anos de 
actividade que ainda restem à 

exploração, incluindo o do próprio 
exercício da revisão;  

b) Tratando-se de diminuição dos encargos 

estimados ou de aumento do número de 
anos de exploração, a parte da provisão 
em excesso correspondente ao número 
de anos já decorridos deve ser objecto 

de reposição no exercício da revisão.  
 

5 - A provisão deve ser aplicada na cobertura 

dos encargos a que se destina até ao fim do 
terceiro exercício seguinte ao do encerramento 
da exploração.  

6 - Decorrido o prazo previsto no número 

anterior sem que a provisão tenha sido utilizada, 
total ou parcialmente, nos fins para que foi 
criada, a parte não aplicada deve ser 

considerada como proveito do terceiro exercício 
posterior ao do final da exploração.  
 

Artigo 40º 
Realizações de utilidade social 

 
1 - São também dedutíveis os custos ou 

perdas do exercício, incluindo reintegrações ou 
amortizações e rendas de imóveis, relativos à 

manutenção facultativa de creches, lactários, 

jardins-de-infância, cantinas, bibliotecas e 
escolas, bem como outras realizações de 
utilidade social como tal reconhecidas pela 

Direcção-Geral dos Impostos, feitas em benefício 
do pessoal ou dos reformados da empresa e 
respectivos familiares, desde que tenham 
carácter geral e não revistam a natureza de 

rendimentos do trabalho dependente ou, 
revestindo-o, sejam de difícil ou complexa 
individualização relativamente a cada um dos 

beneficiários. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro)  

2 - São igualmente considerados custos ou 

perdas do exercício, até ao limite de 15% das 
despesas com o pessoal escrituradas a título de 
remunerações, ordenados ou salários 
respeitantes ao exercício, os suportados com 

contratos de seguros de doença e de acidentes 
pessoais, bem como com contratos de seguros 
de vida, contribuições para fundos de pensões e 

equiparáveis ou para quaisquer regimes 
complementares de segurança social, que 
garantam, exclusivamente, o benefício de 

reforma, pré-reforma, complemento de reforma, 
benefícios de saúde pós-emprego, invalidez ou 
sobrevivência a favor dos trabalhadores da 
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empresa. (Redacção dada pelo artigo 52º da Lei 
n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro)  

 

Nota: segundo o artigo 59º da Lei n.º 53-
A/2006 de 29 de Dezembro, as alterações 
introduzidas por esta lei ao n.º 2 do artigo 40.º 

do Código do IRC produzem efeitos a partir de 1 

de Janeiro de 2006.  
 

3 - O limite estabelecido no número anterior é 

elevado para 25%, se os trabalhadores não 
tiverem direito a pensões da segurança social.  

4 - Aplica-se o disposto nos n.os 2 e 3 desde 
que se verifiquem, cumulativamente, as 

seguintes condições, à excepção das alíneas d) e 
e), quando se trate de seguros de doença, de 
acidentes pessoais ou de seguros de vida que 

garantam exclusivamente os riscos de morte ou 
invalidez: (Redacção dada pelo artº29º, nº1 da 
Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro)  

 

a) Os benefícios devem ser estabelecidos 
para a generalidade dos trabalhadores 
permanentes da empresa ou no âmbito 

de instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho para as classes 
profissionais onde os trabalhadores se 

inserem;  
b) Os benefícios devem ser estabelecidos 

segundo um critério objectivo e idêntico 

para todos os trabalhadores ainda que 
não pertencentes à mesma classe 
profissional, salvo em cumprimento de 
instrumentos de regulamentação 

colectiva de trabalho;  
c) Sem prejuízo do disposto no n.º 6, a 

totalidade dos prémios e contribuições 

previstos nos nºs 2 e 3 deste artigo em 
conjunto com os rendimentos da 
categoria A isentos nos termos do n.º 1 

do artigo 15º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais não devem exceder, anualmente, 
os limites naqueles estabelecidos ao 
caso aplicáveis, não sendo o excedente 

considerado custo do exercício;  
d) Sejam efectivamente pagos sob a forma 

de prestação pecuniária mensal vitalícia 

pelo menos dois terços dos benefícios 
em caso de reforma, invalidez ou 
sobrevivência, sem prejuízo da remição 

de rendas vitalícias em pagamento que 
não tenham sido fixadas judicialmente, 
nos termos e condições estabelecidos 
em norma regulamentar emitida pela 

respectiva entidade de supervisão, e 
desde que seja apresentada prova dos 
respectivos pressupostos pelo sujeito 

passivo;  
e) As disposições de regime legal da pré-

reforma e do regime geral de segurança 

social sejam acompanhadas, no que se 
refere à idade e aos titulares do direito 
às correspondentes prestações, sem 
prejuízo de regime especial de 

segurança social, de regime previsto em 
instrumento de regulamentação colectiva 
de trabalho ou de outro regime legal 

especial, ao c 
f) A gestão e disposição das importâncias 

despendidas não pertençam à própria 

empresa, os contratos de seguros sejam 

celebrados com empresas de seguros 
que possuam sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável em território 

português, ou com empresas de seguros 
que estejam autorizadas a operar neste 
território em livre prestação de serviços, 

e os fundos de pensões ou equiparáveis 
sejam constituídos de acordo com a 
legislação nacional ou geridos por 
instituições de realização de planos de 

pensões profissionais às quais seja 
aplicável a Directiva n.º 2003/41/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 

de Junho, que estejam autorizadas a 
aceitar contribuições para planos de 
pensões de empresas situadas em 

território português; (Redacção dada 
pelo artº29º, nº1 da Lei n.º 55-B/2004, 
de 30 de Dezembro)  

g) Não sejam considerados rendimentos do 

trabalho dependente, nos termos da 
primeira parte do n.º 3) da alínea b) do 
n.º 3 do artigo 2º do Código do IRS.  

 

5 - Para os efeitos dos limites estabelecidos 
nos nºs 2 e 3, não são considerados os valores 

actuais dos encargos com pensionistas já 
existentes na empresa à data da celebração do 
contrato de seguro ou da integração em 

esquemas complementares de prestações de 

segurança social previstos na respectiva 
legislação, devendo esse valor, calculado 
actuarialmente, ser certificado pelas 

seguradoras ou outras entidades competentes.  
6 - As dotações destinadas à cobertura de 

responsabilidades com pensões previstas no n.º 

2 do pessoal no activo em 31 de Dezembro do 
ano anterior ao da celebração dos contratos de 
seguro ou da entrada para fundos de pensões, 
por tempo de serviço anterior a essa data, são 

igualmente aceites como custos nos termos e 
condições estabelecidos nos nºs 2, 3 e 4, 
podendo, no caso de aquelas responsabilidades 

ultrapassarem os limites estabelecidos naqueles 
dois primeiros números, mas não o dobro dos 
mesmos, o montante do excesso ser também 

aceite como custo, anualmente, por uma 
importância correspondente, no máximo, a um 
sétimo daquele excesso, sem prejuízo da 
consideração deste naqueles limites, devendo o 

valor actual daquelas responsabilidades ser 
certificado por seguradoras, sociedades gestoras 
de fundos de pensões ou outras entidades 

competentes.  
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7 - As contribuições suplementares destinadas 
à cobertura de responsabilidades por encargos 
com pensões, quando efectuadas em 

consequência de alteração dos pressupostos 
actuariais em que se basearam os cálculos 
iniciais daquelas responsabilidades e desde que 

devidamente certificadas pelas entidades 

competentes, podem também ser aceites como 
custos ou perdas nos seguintes termos:  

 

a) No exercício em que sejam efectuadas, 
num prazo máximo de cinco, contado 
daquele em que se verificou a alteração 

dos pressupostos actuariais;  
b) Na parte em que não excedam o 

montante acumulado das diferenças 
entre os valores dos limites previstos 

nos nºs 2 ou 3 relativos ao período 
constituído pelos 10 exercícios 
imediatamente anteriores ou, se inferior, 

ao período contado desde o exercício da 
transferência das responsabilidades ou 
da última alteração dos pressupostos 

actuariais e os valores das contribuições 
efectuadas e aceites como custos em 
cada um desses exercícios.  

 

8 - Para efeitos do disposto na alínea b) do 
número anterior, não são consideradas as 
contribuições suplementares destinadas à 

cobertura de responsabilidades com 
pensionistas, não devendo igualmente ser tidas 
em conta para o cálculo daquelas diferenças as 
eventuais contribuições efectuadas para a 

cobertura de responsabilidades passadas nos 
termos do n.º 6.  

9 - Os custos referidos no n.º 1, quando 

respeitem a creches, lactários e jardins-de-
infância em benefício do pessoal da empresa, 
seus familiares ou outros, são considerados, 

para efeitos de determinação do lucro tributável, 
em valor correspondente a 140 %. (Redacção da 
Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro)  

10 - No caso de incumprimento das condições 

estabelecidas nos nºs 2, 3 e 4, à excepção das 
referidas nas alíneas c) e g) deste último 
número, ao valor do IRC liquidado relativamente 

a esse exercício deve ser adicionado o IRC 
correspondente aos prémios e contribuições 
considerados como custo em cada um dos 

exercícios anteriores, nos termos deste artigo, 
agravado de uma importância que resulta da 
aplicação ao IRC correspondente a cada um 
daqueles exercícios do produto de 10% pelo 

número de anos decorridos desde a data em que 
cada um daqueles prémios e contribuições foram 
considerados como custo, não sendo, em caso 

de resgate em benefício da entidade patronal, 
considerado como proveito do exercício a parte 
do valor do resgate correspondente ao capital 

aplicado.  
 

11 - No caso de resgate em benefício da 
entidade patronal, não se aplica o disposto no 
número anterior se, para a transferência de 

responsabilidades, forem celebrados contratos 
de seguro de vida com outros seguradores, que 
possuam sede, direcção efectiva ou 

estabelecimento estável em território português, 

ou com empresas de seguros que estejam 
autorizadas a operar neste território em livre 
prestação de serviços, ou se forem efectuadas 

contribuições para fundos de pensões 
constituídos de acordo com a legislação 
nacional, ou geridos por instituições de 

realização de planos de pensões profissionais às 
quais seja aplicável a Directiva n.º 2003/41/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 
Junho, que estejam autorizadas a aceitar 

contribuições para planos de pensões de 
empresas situadas em território português, em 
que, simultaneamente, seja aplicada a totalidade 

do valor do resgate e se continuem a observar 
as condições estabelecidas neste artigo. 
(Redacção dada pelo artº29º, nº1 da Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro)  
12 - No caso de resgate em benefício da 

entidade patronal, o disposto no nº 10 pode 
igualmente não se aplicar, se for demonstrada a 

existência de excesso de fundos originada por 
cessação de contratos de trabalho, previamente 
aceite pela Direcção-Geral dos Impostos. 

(Redacção da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril) 
13 - Não concorrem para os limites 

estabelecidos nos n.os 2 e 3 as contribuições 

suplementares para fundos de pensões e 
equiparáveis destinadas à cobertura de 

responsabilidades com pensões que, em 
resultado da aplicação das normas internacionais 

de contabilidade, sejam efectuadas por 
determinação do Banco de Portugal, durante o 
período transitório fixado por esta instituição, às 

entidades sujeitas à sua supervisão. 
14 - A Direcção-Geral dos Impostos pode 

autorizar que a condição a que se refere a alínea 

b) do n.º 4 deixe de verificar-se, 
designadamente, em caso de entidades sujeitas 
a processos de reestruturação empresarial, 
mediante requerimento, a apresentar até ao 

final do período de tributação da ocorrência das 
alterações, em que seja demonstrado que a 
diferenciação introduzida tem por base critérios 

objectivos. (Aditado pela Lei n.º 67-A/2007, de 
31 de Dezembro). 

 

Artigo 58º 
Preços de transferência * 

 
(…) 

 
4 - Considera-se que existem relações 

especiais entre duas entidades nas situações em 

que uma tem o poder de exercer, directa ou 
indirectamente, uma influência significativa nas 
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decisões de gestão da outra, o que se considera 
verificado, designadamente, entre: (Redacção 
dada pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

a) Uma entidade e os titulares do respectivo 

capital, ou os cônjuges, ascendentes ou 

descendentes destes, que detenham, 
directa ou indirectamente, uma 
participação não inferior a 10% do 

capital ou dos direitos de voto;  
b) Entidades em que os mesmos titulares 

do capital, respectivos cônjuges, 

ascendentes ou descendentes detenham, 
directa ou indirectamente, uma 
participação não inferior a 10% do 
capital ou dos direitos de voto;  

c) Uma entidade e os membros dos seus 
órgãos sociais, ou de quaisquer órgãos 
de administração, direcção, gerência ou 

fiscalização, e respectivos cônjuges, 
ascendentes e descendentes;  

d) Entidades em que a maioria dos 

membros dos órgãos sociais, ou dos 
membros de quaisquer órgãos de 
administração, direcção, gerência ou 
fiscalização, sejam as mesmas pessoas 

ou, sendo pessoas diferentes, estejam 
ligadas entre si por casamento, união de 
facto legalmente reconhecida ou 

parentesco em linha recta;  
e) Entidades ligadas por contrato de 

subordinação, de grupo paritário ou 

outro de efeito equivalente;  
f) Empresas que se encontrem em relação 

de domínio, nos temos em que esta é 

definida nos diplomas que estatuem a 

obrigação de elaborar demonstrações 
financeiras consolidadas;  

g) Entidades entre as quais, por força das 

relações comerciais, financeiras, 
profissionais ou jurídicas entre elas, 
directa ou indirectamente estabelecidas 

ou praticadas, se verifica situação de 
dependência no exercício da respectiva 
actividade, nomeadamente quando 
ocorre entre si qualquer das seguintes 

situações:  
 

1) O exercício da actividade de uma 

depende substancialmente da 
cedência de direitos de propriedade 
industrial ou intelectual ou de know-
how detidos pela outra;  

2) O aprovisionamento em matérias-
primas ou o acesso a canais de venda 
dos produtos, mercadorias ou 

serviços por parte de uma dependem 
substancialmente da outra;  

3) Uma parte substancial da actividade 

de uma só pode realizar-se com a 
outra ou depende de decisões desta;  

4) O direito de fixação dos preços, ou 
condições de efeito económico 
equivalente, relativos a bens ou 

serviços transaccionados, prestados 
ou adquiridos por uma encontra-se, 
por imposição constante de acto 

jurídico, na titularidade da outra;  

5) Pelos termos e condições do seu 
relacionamento comercial ou jurídico, 
uma pode condicionar as decisões de 

gestão da outra, em função de factos 
ou circunstâncias alheios à própria 
relação comercial ou profissional.  

 

h) Uma entidade residente ou não residente 
com estabelecimento estável situado em 
território português e uma entidade 

sujeita a um regime fiscal claramente 
mais favorável residente em país, 
território ou região constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro de 
Estado e das Finanças. (Redacção dada 
pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro) 
 
*Esta redacção aplica-se apenas aos períodos de 
tributação que se iniciem em, ou a partir, de 1 

de Janeiro de 2002, mantendo-se em vigor até 
essa data o preceito com a redacção agora 
revogada (art.º 7º n.º 1 da Lei n.º 30-G/2000, 

de 29 de Dezembro) 
 

Artigo 80º 

Taxas 
 

1 - A taxa do IRC é de 25%, excepto nos casos 

previstos nos números seguintes. (Redacção da 

Lei nº 107-B/2003 de 31 de Dezembro) 
2 - Tratando-se de rendimentos de entidades 

que não tenham sede nem direcção efectiva em 

território português e aí não possuam 
estabelecimento estável ao qual os mesmos 
sejam imputáveis, a taxa do IRC é de 25%, 

excepto relativamente aos seguintes 
rendimentos: (Redacção do Decreto-Lei 
34/2005, de 17 de Fevereiro) 

 

a) Rendimentos provenientes da 
propriedade intelectual ou industrial, da 
prestação de informações respeitantes a 

uma experiência adquirida no sector 
industrial, comercial ou científico e bem 
assim da assistência técnica, em que a 
taxa é de 15%;  

b) Rendimentos derivados do uso ou da 
concessão do uso de equipamento 
agrícola, industrial, comercial ou 

científico, em que a taxa é de 15%;  
c) Rendimentos de títulos de dívida e outros 

rendimentos de capitais não 

expressamente tributados a taxa 
diferente, em que a taxa é de 20%; 
(Redacção do Decreto-Lei 192/2005, de 
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07 de Novembro) (Em vigor a partir de 
01/01/2006)  

d) Prémios de rifas, totoloto, jogo de loto, 

bem como importâncias ou prémios 
atribuídos em quaisquer sorteios ou 
concursos, em que a taxa é de 35%; 

(Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 

de Dezembro) 
e) Comissões por intermediação na 

celebração de quaisquer contratos e 

rendimentos de prestações de serviços 
referidos no nº 7) da alínea c) do nº 3 
do artigo 4º, em que a taxa é de 15%.  

f) Rendimentos prediais em que a taxa é de 
15%. (Redacção dada pelo artº29º, nº1 
da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro)  

g) Juros e royalties, cujo beneficiário 
efectivo seja uma sociedade de outro 
Estado membro da União Europeia ou 

um estabelecimento estável situado 
noutro Estado membro de uma 
sociedade de um Estado membro, 

devidos ou pagos por sociedades 
comerciais ou civis sob forma comercial, 
cooperativas e empresas públicas 
residentes em território português ou 

por um estabelecimento estável aí 
situado de uma sociedade de outro 
Estado membro, em que a taxa é de 

10% durante os primeiros quatro anos 
contados da data de aplicação da 
Directiva n.º 2003/49/CE, do Conselho, 

de 3 de Junho, e de 5% durante os 
quatro anos seguintes, desde que 

verificados os termos, requisitos e 
condições estabelecidos na referida 

directiva, sem prejuízo do disposto nas 
convenções bilaterais em vigor. (Aditada 
pelo Decreto-Lei 34/2005, de 17 de 

Fevereiro) 
 

3 - Relativamente aos sujeitos passivos 

abrangidos pelo regime simplificado previsto no 
artigo 53º, a taxa aplicável é de 20%. (Redacção 
do Decreto-lei n.º198/2001, 3 de Julho) 

4 - Relativamente ao rendimento global de 

entidades com sede ou direcção efectiva em 
território português que não exerçam, a título 
principal, actividades de natureza comercial, 

industrial ou agrícola, a taxa é de 20%. 
(Redacção do Decreto-lei n.º198/2001, 3 de 
Julho) 

5(#) - As taxas previstas na alínea g) do n.º 2 
não são aplicáveis:  
 

a) Aos juros e royalties obtidos em território 

português por uma sociedade de outro 
Estado membro ou por um 
estabelecimento estável situado noutro 

Estado membro de uma sociedade de 
um Estado membro, quando a maioria 
do capital ou a maioria dos direitos de 

voto dessa sociedade são detidos, 
directa ou indirectamente, por um ou 
vários residentes de países terceiros, 

excepto quando seja feita prova de que 
a cadeia de participações não tem como 
objectivo principal ou como um dos 

objectivos principais beneficiar da 

redução da taxa de retenção na fonte;  
b) Em caso de existência de relações 

especiais, nos termos do disposto no n.º 

4 do artigo 58.º, entre o pagador ou o 
devedor e o beneficiário efectivo dos 
juros ou royalties, ou entre ambos e um 

terceiro, ao excesso sobre o montante 
dos juros ou royalties que, na ausência 
de tais relações, teria sido acordado 
entre o pagador e o beneficiário efectivo;  

c) Ao montante dos juros correspondentes 
ao endividamento excessivo, 
determinado de acordo com as regras 

constantes do artigo 61.º ( (#)- n.º5 
aditado pelo Decreto-Lei 34/2005, de 17 
de Fevereiro)  

 
Nota: De acordo com o nº 2 do artigo 30º da 
Lei nº 107-B/2003, de 31 de Dezembro, o 
disposto no nº 1 do artigo 80º do CIRC aplica-se 

aos rendimentos obtidos nos períodos de 
tributação cujo início ocorra a partir de 1 de 
Janeiro de 2004 

 
Artigo 88º 

Retenção na fonte 

 
1 - O IRC é objecto de retenção na fonte 

relativamente aos seguintes rendimentos obtidos 
em território português:  

 

a) Rendimentos provenientes da 
propriedade intelectual ou industrial e 

bem assim da prestação de informações 
respeitantes a uma experiência adquirida 
no sector industrial, comercial ou 

científico;  
b) Rendimentos derivados do uso ou da 

concessão do uso de equipamento 
agrícola, industrial, comercial ou 

científico;  
c) Rendimentos de aplicação de capitais não 

abrangidos nas alíneas anteriores e 

rendimentos prediais, tal como são 
definidos para efeitos de IRS, quando o 
seu devedor seja sujeito passivo de IRC 

ou quando os mesmos constituam 
encargo relativo à actividade empresarial 
ou profissional de sujeitos passivos de 
IRS que possuam ou devam possuir 

contabilidade;  
d) Remunerações auferidas na qualidade de 

membro de órgãos estatutários de 

pessoas colectivas e outras entidades;  
e) Prémios de jogo, lotarias, rifas e apostas 

mútuas, bem como importâncias ou 
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prémios atribuídos em quaisquer 
sorteios ou concursos;  

f) Rendimentos referidos na alínea d) do n.º 

3 do artigo 4º obtidos por entidades não 
residentes em território português, 
quando o devedor dos mesmos seja 

sujeito passivo de IRC ou quando os 

mesmos constituam encargo relativo à 
actividade empresarial ou profissional de 
sujeitos passivos de IRS que possuam 

ou devam possuir contabilidade;  
g) Rendimentos provenientes da 

intermediação na celebração de 

quaisquer contratos e rendimentos de 
outras prestações de serviços realizados 
ou utilizados em território português, 
com excepção dos relativos a 

transportes, comunicações e actividades 
financeiras. (Redacção do Decreto-lei n.º 
25/98, de 10/02) 

h) (Eliminado pelo Decreto-Lei 80/2003, de 
23 de Abril)  

 

2 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, consideram-se obtidos em território 
português os rendimentos mencionados no n.º 3 
do artigo 4º, exceptuados os referidos no n.º 4 

do mesmo artigo.  
3 - As retenções na fonte têm a natureza de 

imposto por conta, excepto nos seguintes casos 

em que têm carácter definitivo: (Redacção do 
Decreto-lei n.º 198/2001, 3 de Julho) 

 

a) Quando, nos termos dos artigos 9º e 

10º, ou nas situações previstas no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, se 

excluam da isenção de IRC todos ou 

parte dos rendimentos de capitais;  
b) Quando, não se tratando de rendimentos 

prediais, o titular dos rendimentos seja 

entidade não residente que não tenha 
estabelecimento estável em território 
português ou que, tendo-o, esses 
rendimentos não lhe sejam imputáveis.  

 

4 - As retenções na fonte de IRC são 
efectuadas às taxas previstas para efeitos de 

retenções na fonte de IRS, relativas a residentes 
em território português, aplicando-se aos 
rendimentos referidos na alínea d) do n.º 1 a 

taxa de 20%.  
5 - Exceptuam-se do disposto no número 

anterior as retenções que, nos termos do n.º 3, 
tenham carácter definitivo, em que são 

aplicáveis as correspondentes taxas previstas no 
artigo 80 º. (Redacção do Decreto-lei n.º 
198/2001, 3 de Julho) 

6 - A obrigação de efectuar a retenção na fonte 
de IRC ocorre na data que estiver estabelecida 
para obrigação idêntica no Código do IRS ou, na 

sua falta, na data da colocação à disposição dos 
rendimentos, devendo as importâncias retidas 
ser entregues ao Estado até ao dia 20 do mês 
seguinte àquele em que foram deduzidas e essa 

entrega ser feita nos termos estabelecidos no 
Código do IRS ou em legislação complementar.  

7 - Tratando-se de rendimentos de valores 

mobiliários sujeitos a registo ou depósito, 
emitidos por entidades residentes em território 
português, a obrigação de efectuar a retenção 

na fonte é da responsabilidade das entidades 

registadoras ou depositárias. (Redacção do 
Decreto-Lei 80/2003, de 23 de Abril) 
 

Artigo 97º 
Cálculo dos pagamentos por conta 

 

1 - Os pagamentos por conta são calculados 
com base no imposto liquidado nos termos do 
n.º 1 do artigo 83º relativamente ao exercício 
imediatamente anterior àquele em que se 

devam efectuar esses pagamentos, líquido da 
dedução a que se refere a alínea f) do n.º 2 do 
mesmo artigo. (Redacção do Decreto-lei n.º 

198/2001, 3 de Julho) 
2 - Os pagamentos por conta dos contribuintes 

cujo volume de negócios do exercício 

imediatamente anterior àquele em que se 
devam efectuar esses pagamentos seja igual ou 
inferior a  498 797,90 correspondem a 75% do 
montante do imposto referido no número 

anterior, repartido por três montantes iguais, 
arredondados, por excesso, para euros. 
(Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 

Dezembro) 
3 - Os pagamentos por conta dos contribuintes 

cujo volume de negócios do exercício 

imediatamente anterior àquele em que se 
devam efectuar esses pagamentos seja superior 

a (euro) 498 797,90 correspondem a 85% do 
montante do imposto referido no n.º 1, repartido 

por três montantes iguais, arredondados, por 
excesso, para euros. (Redacção da Lei n.º 109-
B/2001, de 27 de Dezembro) 

4 - No caso referido na alínea d) do n.º 4 do 
artigo 8º, o imposto a ter em conta para efeitos 
do disposto no n.º 1 é o que corresponderia a 

um período de 12 meses, calculado 
proporcionalmente ao imposto relativo ao 
período aí mencionado. (Redacção do Decreto-lei 
n.º 198/2001, de 3 de Julho) 

5 - Tratando-se de sociedades de um grupo a 
que seja aplicável pela primeira vez o regime 
especial de tributação dos grupos de sociedades, 

os pagamentos por conta relativos ao primeiro 
exercício são efectuados por cada uma dessas 
sociedades e calculados nos termos do n.º 1, 

sendo o total das importâncias por elas entregue 
tomado em consideração para efeito do cálculo 
da diferença a pagar pela sociedade dominante 
ou a reembolsar-lhe, nos termos do artigo 96º. 

(Redacção do Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de 
Julho) 

6 - No exercício seguinte àquele em que 

terminar a aplicação do regime previsto no 
artigo 63º, os pagamentos por conta a efectuar 
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por cada uma das sociedades do grupo são 
calculados nos termos do n.º 1 com base no 
imposto que lhes teria sido liquidado 

relativamente ao exercício anterior se não 
estivessem abrangidas pelo regime. (Redacção 
do Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 

7 - No exercício em que deixe de haver 

tributação pelo regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades, observa-se o 
seguinte: (Redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 

29 de Dezembro) 
 

a) Os pagamentos por conta a efectuar 

após a ocorrência do facto determinante 
da cessação do regime são efectuados 
por cada uma das sociedades do grupo e 
calculados da forma indicada no número 

anterior; (Redacção da Lei n.º 30-
G/2000, de 29 de Dezembro) 

b) Os pagamentos por conta já efectuados 

pela sociedade dominante à data da 
ocorrência da cessação do regime são 
tomados em consideração para efeito do 

cálculo da diferença que tiver a pagar ou 
que deva ser-lhe reembolsada nos 
termos do artigo 96º. (Redacção do 
Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 

 
Nota: De acordo com o artigo 32.º da Lei n.º 
109-B/2001, de 27 de Dezembro, a nova 

redacção dos n.os 2 e 3 do artigo 97.º, do n.º 4 
do artigo 128.º e do n.º 5 do artigo 129.º do 
Código do IRC tem natureza interpretativa  

 
Artigo 98º 

Pagamento especial por conta 

 

1 - Sem prejuízo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 96º, os sujeitos passivos aí 
mencionados, excepto os abrangidos pelo 

regime simplificado previsto no artigo 53º, ficam 
sujeitos a um pagamento especial por conta, a 
efectuar durante o mês de Março ou, em duas 

prestações, durante os meses de Março e 
Outubro do ano a que respeita ou, no caso de 
adoptarem um período de tributação não 
coincidente com o ano civil, no 3º mês e no 10º 

mês do período de tributação respectivo. 
(Redacção do Decreto-lei n.º 198/2001- 3 de 
Julho) 

2 - O montante do pagamento especial por 
conta é igual a 1% do volume de negócios 
relativo ao exercício anterior, com o limite 

mínimo de (euro) 1250, e, quando superior, será 
igual a este limite acrescido de 20% da parte 
excedente, com o limite máximo de (euro) 70 
000. (Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 44º da 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro)  
3 - Ao montante apurado nos termos do 

número anterior deduzir-se-ão os pagamentos 

por conta efectuados no exercício anterior. 
(Redacção da Lei nº 107-B/2003, de 31 de 
Dezembro)  

4 - Para efeitos do disposto no n.º 2, o volume 
de negócios corresponde ao valor das vendas e 
dos serviços prestados. (Redacção da Lei nº 

107-B/2003, de 31 de Dezembro)  
5 - No caso dos bancos, empresas de seguros 

e outras entidades do sector financeiro para as 

quais esteja prevista a aplicação de planos de 

contabilidade específicos, o volume de negócios 
será substituído pelos juros e proveitos 
equiparados e comissões ou pelos prémios 

brutos emitidos, consoante a natureza da 
actividade exercida pelo sujeito passivo. 
(Redacção da Lei nº 107-B/2003, de 31 de 

Dezembro)  
6 - Nos sectores de revenda de combustíveis, 

de tabacos, de veículos sujeitos ao imposto 
automóvel e de álcool e bebidas alcoólicas 

podem não ser considerados, no cálculo do 
pagamento especial por conta, os impostos 
abaixo indicados, quando incluídos nos 

proveitos: (Redacção da Lei nº 107-B/2003, de 
31 de Dezembro)  

 

a) Impostos especiais sobre o consumo 
(IEC); 

b) Imposto automóvel (IA). 
 

7 - Para efeitos do disposto na alínea a) do 
número anterior, quando não for possível 
determinar os impostos efectivamente incluídos 

nos proveitos, poderão ser deduzidas as 
seguintes percentagens: (Redacção da Lei nº 
107-B/2003, de 31 de Dezembro) 

 

a) 50% nos proveitos relativos à venda de 
gasolina; 

b) 40% nos proveitos relativos à venda de 

gasóleo; 
c) 60% nos proveitos relativos à venda de 

cigarros; 

d) 10% nos proveitos relativos à venda de 
cigarrilhas e charutos; 

e) 30% nos proveitos relativos à venda de 
tabacos de corte fino destinados a 

cigarros de enrolar;  
f) 30% nos proveitos relativos à venda dos 

restantes tabacos de fumar. 
 

8 - Para efeitos do disposto do n.º 2, em 
relação às organizações de produtores e aos 

agrupamentos de produtores do sector agrícola 
que tenham sido reconhecidos ao abrigo de 
regulamentos comunitários, os proveitos das 
actividades para as quais foi concedido o 

reconhecimento são excluídos do cálculo do 
pagamento especial por conta. (Redacção da Lei 
nº 107-B/2003, de 31 de Dezembro)  

9 - O pagamento especial por conta a efectuar 
pelos sujeitos passivos de IRC que, no exercício 
anterior àquele a que o mesmo respeita, apenas 

tenham auferido rendimentos isentos 
corresponde ao montante mínimo previsto no 
n.º 2, sem prejuízo do disposto no n.º 3. 
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(Aditado pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-
A/2005, de 30 de Dezembro) 

10 - O disposto no n.º 1 não é aplicável no 

exercício de início de actividade e no seguinte. 
(Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei 
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro)  

11 - Ficam dispensados de efectuar o 

pagamento especial por conta: (Redacção dada 
pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-A/2005, 
de 30 de Dezembro)  

 

a) Os sujeitos passivos totalmente isentos 
de IRC nos termos dos artigos 9.º e 10.º 

do Código do IRC e do Estatuto Fiscal 
Cooperativo;  

b) Os sujeitos passivos que se encontrem 
com processos no âmbito do Código dos 

Processos Especiais de Recuperação da 
Empresa e de Falência, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, a 

partir da data de instauração desse 
processo.  

c) Os sujeitos passivos que tenham deixado 

de efectuar vendas ou prestações de 
serviços e tenham entregue a 
correspondente declaração de cessação 
de actividade a que se refere o artigo 

33.º do Código do IVA. (Aditada pelo 
artigo 52º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 
de Dezembro)  

 

12 - Quando seja aplicável o regime especial 
de tributação dos grupos de sociedades, é 
devido um pagamento especial por conta por 

cada uma das sociedades do grupo, incluindo a 
sociedade dominante, cabendo a esta última as 

obrigações de determinar o valor global do 

pagamento especial por conta, deduzindo o 
montante dos pagamentos por conta 
respectivos, e de proceder à sua entrega. 

(Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei 
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 
 
Notas: 

 - O disposto no n.º 9 do artigo 98.º do 
Código do IRC, na redacção dada pela presente 
lei, é aplicável aos pagamentos especiais por 

conta efectuados ou devidos pelos sujeitos 
passivos nele referidos nos períodos de 
tributação iniciados em 2005. (Redacção dada 

pelo n.º 5 do artigo 44º da Lei n.º 60-A/2005, 
de 30 de Dezembro)  
 - A entrega até 31 de Janeiro de 2006 do 

montante do pagamento especial por conta 

resultante do disposto no n.º 9 do artigo 98.º do 
Código do IRC, na redacção dada pela presente 
lei, pelos sujeitos passivos nele referidos 

extingue os procedimentos contra-ordenacionais 
respeitantes à falta da sua entrega. (Redacção 
dada pelo n.º 6 do artigo 44º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro)  
 - O incumprimento do disposto no artigo 

98.º do Código do IRC é punido, nos termos da 

alínea f) do n.º 5 do artigo 114.º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias, com coima 
variável entre 50% e o valor da prestação 

tributária em falta, no caso de negligência, e 
com coima variável entre o valor e o triplo da 
prestação tributária em falta, quando a infracção 

for cometida dolosamente. (Redacção da Lei 32-

B /2002 de 30 de Dezembro) 
 

Artigo 114º 

Declaração de substituição 
 

1 - Quando tenha sido liquidado imposto 

inferior ao devido ou declarado prejuízo fiscal 
superior ao efectivo, pode ser apresentada 
declaração de substituição, ainda que fora do 
prazo legalmente estabelecido, e efectuado o 

pagamento do imposto em falta. (Redacção do 
Decreto-lei n.º DL 198/2001, de 3 de Julho) 

2 - A autoliquidação de que tenha resultado 

imposto superior ao devido ou prejuízo fiscal 
inferior ao efectivo pode ser corrigida por meio 
de declaração de substituição a apresentar no 

prazo de um ano a contar do termo do prazo 
legal. (Redacção do Decreto-lei n.º 238/2006 de 
20 de Dezembro)  
 

Artigo 115º 
Obrigações contabilísticas das empresas 

 

1 - As sociedades comerciais ou civis sob 
forma comercial, as cooperativas, as empresas 
públicas e as demais entidades que exerçam, a 

título principal, uma actividade comercial, 
industrial ou agrícola, com sede ou direcção 

efectiva em território português, bem como as 
entidades que, embora não tendo sede nem 

direcção efectiva naquele território, aí possuam 
estabelecimento estável, são obrigadas a dispor 
de contabilidade organizada nos termos da lei 

comercial e fiscal que, além dos requisitos 
indicados no n.º 3 do artigo 17 º, permita o 
controlo do lucro tributável. 

2 - (Revogado pela alínea b) do artigo 15º do 
Decreto-Lei 238/2006, de 20 de Dezembro)  

3 - Na execução da contabilidade deve 
observar-se em especial o seguinte: (Redacção 

do Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
 

a) Todos os lançamentos devem estar 

apoiados em documentos justificativos, 
datados e susceptíveis de serem 
apresentados sempre que necessário;  

b) As operações devem ser registadas 
cronologicamente, sem emendas ou 
rasuras, devendo quaisquer erros ser 
objecto de regularização contabilística 

logo que descobertos.  
 

4 - Não são permitidos atrasos na execução da 

contabilidade superiores a 90 dias, contados do 
último dia do mês a que as operações 
respeitam.  
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5 - Os livros de contabilidade, registos 
auxiliares e respectivos documentos de suporte 
devem ser conservados em boa ordem durante o 

prazo de 10 anos. (Redacção do Decreto-lei n.º 
198/2001, 3 de Julho) 

6 - Quando a contabilidade for estabelecida por 

meios informáticos, a obrigação de conservação 

referida no número anterior é extensiva à 
documentação relativa à análise, programação e 
execução dos tratamentos informáticos.  

7 - Os documentos de suporte dos livros e 
registos contabilísticos que não sejam 
documentos autênticos ou autenticados podem, 

decorridos três exercícios após aquele a que se 
reportam e obtida autorização prévia do 
director-geral dos Impostos, ser substituídos, 
para efeitos fiscais, por microfilmes ou suportes 

digitalizados que constituam sua reprodução fiel 
e obedeçam às condições que forem 
estabelecidas. (Redacção dada pelo artº29º, nº1 

da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 
8 - As entidades referidas no n.º 1 que 

organizem a sua contabilidade com recurso a 

meios informáticos devem dispor de capacidade 

de exportação de ficheiros nos termos e 
formatos a definir por portaria do Ministro das 
Finanças. (Aditado pelo Decreto-Lei n.º 

238/2006, de 20 de Dezembro) 
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Decreto-Lei n.º 442-A/88,  
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS) 
 

Artigo 71.º 
Taxas liberatórias 

 

(ver página 286 do artigo 53.º da PPL) 
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Artigo 57.º 

Disposições transitórias no âmbito do IRC 

1 - O saldo, em 31 de Dezembro de 2008, da provisão a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 34.º 

do Código do IRC das empresas de tratamento e eliminação de resíduos, na parte em que teria sido 

apurado de acordo com os termos e condições previstos no artigo 38.º daquele Código, na redacção 

que lhe é dada pela presente lei e sem prejuízo do disposto no número seguinte, pode ser 

considerado como custo, em partes iguais, para efeitos da determinação do lucro tributável, em cada 

um dos quatro exercícios anteriores àquele a que o saldo respeita. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior e para a obtenção da autorização a que se refere o n.º 2 

do artigo 38.º do Código do IRC, as empresas de tratamento e eliminação de resíduos devem 

apresentar o respectivo requerimento no prazo de 180 dias a contar da data da entrada em vigor da 

presente lei. 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88, 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (IRC) 
 

Artigo 34º 
Provisões fiscalmente dedutíveis 

 

(ver página 311 do artigo 56.º da PPL) 
 

Artigo 38º 
Provisão para a recuperação paisagística de 

terrenos 
 

(ver página 312 do artigo 56.º da PPL) 
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Artigo 58.º 

Suspensão do regime simplificado em IRC 

1 - Não é permitido aos sujeitos passivos de IRC optar pela determinação do lucro tributável com 

base no regime simplificado previsto no artigo 53.º do Código do IRC a partir de 1 de Janeiro de 

2009. 

2 -  Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado de determinação do lucro tributável, cujo 

período de validade ainda esteja em curso no primeiro dia do período de tributação referido no 

número anterior, podem optar por uma das alternativas seguintes: 

a) Renunciar ao regime pelo qual estavam abrangidos, passando a ser tributados pelo regime 

geral de determinação do lucro tributável a partir do período de tributação que se inicie em 

2009, inclusive;  

b) Manter-se no regime simplificado de determinação do lucro tributável até ao final do período 

de três exercícios ainda a decorrer, excepto se deixarem de se verificar os respectivos 

pressupostos ou se ocorrer alguma das situações previstas no n.º 10 do artigo 53.º do Código 

do IRC, caso em que cessa definitivamente a aplicação daquele regime nos termos aí 

contemplados.  

3 - A renúncia a que se refere a alínea a) do número anterior deve ser manifestada na declaração 

periódica de rendimentos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 109.º do Código do IRC 

relativa ao período de tributação que se inicie no ano de 2009, mediante indicação do regime geral. 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 
 

Artigo 53º 
Regime simplificado de determinação do 

lucro tributável 

 
1 - Ficam abrangidos pelo regime simplificado 

de determinação do lucro tributável os sujeitos 
passivos residentes que exerçam, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola, não isentos nem sujeitos a 
algum regime especial de tributação, com 

excepção dos que se encontrem sujeitos à 
revisão legal de contas, que apresentem, no 
exercício anterior ao da aplicação do regime, um 

volume total anual de proveitos não superior a 
30 000 000$00 (euro 149 639,37) e que não 
optem pelo regime de determinação do lucro 
tributável previsto na secção II do presente 

capítulo. (Redacção do Decreto-lei n.º 
198/2001, de 3 de Julho) 

2 - No exercício do início de actividade, o 

enquadramento no regime simplificado faz-se, 
verificados os demais pressupostos, em 
conformidade com o valor total anual de 

proveitos estimado, constante da declaração de 
início de actividade, caso não seja exercida a 
opção a que se refere o número anterior. 
(Redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 30 de 

Dezembro) 

3 - O apuramento do lucro tributável resulta da 
aplicação de indicadores de base técnico-

científica definidos para os diferentes sectores 
da actividade económica, os quais devem ser 
utilizados à medida que venham a ser 

aprovados. (Redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 
30 de Dezembro) 

4 - Na ausência de indicadores de base 
técnico-científica ou até que estes sejam 

aprovados, o lucro tributável, sem prejuízo do 
disposto no n.º 11, é o resultante da aplicação 
do coeficiente de 0,20 ao valor das vendas de 

mercadorias e de produtos e do coeficiente de 
0,45 ao valor dos restantes proveitos, com 
exclusão da variação de produção e dos 

trabalhos para a própria empresa, com o 
montante mínimo igual ao valor anual do salário 
mínimo nacional mais elevado. (Redacção dada 
pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-A/2005, 

de 30 de Dezembro)  
5 - Em lista aprovada por portaria do Ministro 

das Finanças são determinados os indicadores a 

que se refere o n.º 3 e, na ausência daqueles 
indicadores, são estabelecidos, pela mesma 
forma, critérios técnicos que, ponderando a 

importância relativa de concretas componentes 
dos custos das várias actividades empresariais e 

profissionais, permitam proceder à correcta 
subsunção dos proveitos de tais actividades às 

qualificações contabilísticas relevantes para a 

fixação do coeficiente aplicável nos termos do 
n.º 4. (Redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 30 de 

Dezembro) 
6 - Para os efeitos do disposto no n.º 4, aplica-

se aos serviços prestados no âmbito de 

actividades hoteleiras e similares, restauração e 
bebidas, bem como ao montante dos subsídios 
destinados à exploração, o coeficiente de 0,20 aí 
indicado. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro)  
7 - A opção pela aplicação do regime geral de 

determinação do lucro tributável deve ser 

formalizada pelos sujeitos passivos:  
 

a) Na declaração de início de actividade;  

b) Na declaração de alterações a que se 
referem os artigos 110º e 111 º, até ao 
fim do 3º mês do período de tributação 
do início da aplicação do regime. 

(Redacção do Decreto-lei n.º 198/2001, 
de 3 de Julho) 

 

8 - A opção referida no número anterior é 
válida por um período de três exercícios, findo o 
qual caduca, excepto se o sujeito passivo 
manifestar a intenção de a renovar pela forma 

prevista na alínea b) do número anterior. 
(Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 
Dezembro) 

9 - O regime simplificado de determinação do 
lucro tributável mantém-se, verificados os 

respectivos pressupostos, pelo período mínimo 

de três exercícios, prorrogável automaticamente 
por iguais períodos, salvo se o sujeito passivo 
comunicar, pela forma prevista na alínea b) do 
n.º 7, a opção pela aplicação do regime geral de 

determinação do lucro tributável. (Redacção da 
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro) 

10 - Cessa a aplicação do regime simplificado 

quando o limite do total anual de proveitos a 
que se refere o n.º 1 for ultrapassado em dois 
exercícios consecutivos ou se o for num único 

exercício em montante superior a 25% desse 
limite, caso em que o regime geral de 
determinação do lucro tributável se aplica a 
partir do exercício seguinte ao da verificação de 

qualquer desses factos. (Redacção da Lei n.º 30-
G/2000, de 30 de Dezembro) 

11 - Os valores de base contabilística 

necessários para o apuramento do lucro 
tributável são passíveis de correcção pela 
Direcção-Geral dos Impostos nos termos gerais 

sem prejuízo do disposto na parte final do 
número anterior. (Redacção da Lei n.º 30-
G/2000, de 30 de Dezembro) 

12- Em caso de correcção aos valores de base 

contabilística referidos no número anterior por 
recurso a métodos indirectos, de acordo com o 
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artigo 90º da lei geral tributária, é aplicável, 
com as necessárias adaptações, o disposto nos 
artigos 52º a 57º. (Redacção do Decreto-lei n.º 

198/2001, de 3 de Julho) 
13 - As entidades referidas na alínea b) do n.º 

1 do artigo 6º são abrangidas pelo disposto no 

presente artigo aplicando-se, para efeitos do 

disposto no n.º 4, os coeficientes previstos no nº 
2 do artigo 31 º do Código do IRS. (Redacção do 
Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 

14 - Sempre que, da aplicação dos indicadores 
de base técnico-científica a que se refere o n.º 
3, se determine um lucro tributável superior ao 

que resulta dos coeficientes estabelecidos no n.º 
4, ou se verifique qualquer alteração ao 
montante mínimo de lucro tributável previsto na 
parte final do mesmo número, com excepção da 

que decorra da actualização do valor da 
retribuição mínima mensal, pode o sujeito 
passivo, no exercício da entrada em vigor 

daqueles indicadores ou da alteração do referido 
montante mínimo, optar, no prazo e nos termos 
previstos na alínea b) do n.º 7, pela aplicação do 

regime geral de determinação do lucro 
tributável, ainda que não tenha decorrido o 
período mínimo de permanência no regime 
simplificado. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 

31 de Dezembro)  
15 - Para efeitos do disposto nos n.os 1, 4 e 

10, aos valores aí previstos deve adicionar-se o 

valor do ajustamento positivo a que se refere o 
n.º 2 do artigo 58.º-A.  

16 - O montante mínimo do lucro tributável 

previsto na parte final do n.º 4 não se aplica:  
 

a) Nos exercícios de início e de cessação de 

actividade;  

b) Aos sujeitos passivos que se encontrem 
com processos no âmbito do Código da 

Insolvência e da Recuperação de 
Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
53/2004, de 18 de Março, a partir do 

exercício da instauração desse processo 
e até ao exercício da sua conclusão;  

c) Aos sujeitos passivos que não tenham 

auferido proveitos durante o respectivo 

período de tributação e tenham entregue 
a declaração de cessação de actividade a 
que se refere o artigo 33.º do Código do 

IVA. (Aditado pela Lei n.º 67-A/2007, de 
31 de Dezembro) 

 

Nota – de acordo com o n.º 2 do artigo 48.º da 
Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, a 
alteração introduzida pela presente lei no n.º 6 
do artigo 53.º do Código do IRC aplica-se na 

determinação do lucro tributável dos exercícios 
de 2006 e seguintes. 
 

Artigo 109º 
Obrigações declarativas 

 

1 - Os sujeitos passivos de IRC, ou os seus 
representantes, são obrigados a apresentar:  

 

a) Declaração de inscrição, de alterações ou 

de cessação, nos termos dos artigos 110 
º e 111º; (Redacção do Decreto-lei n.º 
198/2001, de 3 de Julho) 

b) Declaração periódica de rendimentos, 
nos termos do artigo 112 º; (Redacção 
do Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de 

Julho) 
c) Declaração anual de informação 

contabilística e fiscal, nos termos do 

artigo 113º. (Redacção do Decreto-lei 

n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
 

 

(…) 
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Artigo 59.º 

Regime opcional para sujeitos passivos abrangidos por taxas especiais de IRC 

1 - Aos sujeitos passivos de IRC com sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em território 

nacional, que beneficiarem de taxas especiais ou reduzidas é permitido optarem pela aplicação das 

taxas constantes do n.º 1 do artigo 80.º do Código do IRC. 

2 - A opção referida no número a 

3 - anterior é exercida na declaração a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 109.º do Código do 

IRC. 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (IRC) 
 

Artigo 80º 

Taxas 

 
(ver página 315 do artigo 56.º da PPL) 

 

Artigo 109º 
Obrigações declarativas 

 

(ver página do 330 artigo 58.º da PPL) 
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Artigo 60.º 

Autorizações legislativas no âmbito do IRC 

1 - Fica o Governo autorizado a alterar o Código do IRC e legislação complementar de forma a 

adaptar as respectivas regras às normas internacionais de contabilidade e aos normativos 

contabilísticos nacionais que visam adoptar essas normas.  

2 - O sentido e a extensão da legislação a aprovar pelo Governo nos termos do número anterior são 

os seguintes: 

a) Prever que a determinação dos resultados relativos a contratos de construção se faça 

segundo o método da percentagem de acabamento; 

b) Prever que, nas condições previstas nos actuais n.ºs 2 a 5 do artigo 24.º do Código do IRC, 

os encargos com benefícios de curto prazo dos empregados e membros dos órgãos sociais 

sejam aceites como gastos para efeitos fiscais no período de tributação em que devam ser 

contabilizados; 

c) Prever a dedução dos gastos relativos a pagamentos com base em acções no período de 

tributação em que as opções ou direitos sejam exercidos ou as importâncias liquidadas; 

d) Excluir da formação do lucro tributável as variações patrimoniais decorrentes da emissão de 

instrumentos financeiros reconhecidos como instrumentos de capital próprio, com excepção 

dos gastos de emissão, ou de operações sobre instrumentos de capital próprio do emitente, 

incluindo a respectiva reclassificação como passivos; 

e) Estabelecer que concorrem para a formação do lucro tributável os ganhos resultantes da 

aplicação do justo valor relativos a: 

i) Instrumentos financeiros classificados como «activos ou passivos financeiros pelo 

justo valor por via dos resultados», salvo quando respeitem a partes de capital que 

correspondam a mais de 5 % do capital social ou a instrumentos de capital próprio 

que não estejam admitidos à negociação em mercado regulamentado; 

ii) Activos biológicos consumíveis, com excepção das explorações silvícolas; 
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f) Prever a aplicação do custo amortizado pelo método da taxa de juro efectiva, excepto 

quanto a vendas e prestações de serviços, as quais são consideradas no período de 

tributação a que respeitam pela quantia nominal da contraprestação, eliminando a 

obrigação de diferimento em partes iguais por um período mínimo de três anos das 

despesas com emissão de obrigações; 

g) Prever que os produtos colhidos de activos biológicos sejam valorizados ao preço de venda 

no momento da colheita; 

h) Rever o regime das depreciações e amortizações de forma a permitir a sua dedutibilidade 

nos termos do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, sem exigência da 

respectiva contabilização como gasto do período; 

i) Aceitar a dedução num só período do custo de aquisição ou de produção dos elementos do 

activo sujeitos a deperecimento, cujo valor unitário não exceda € 1 000 e que não integrem 

um conjunto de elementos que deva ser depreciado como um todo; 

j) Estabelecer em € 40 000 o valor máximo depreciável das viaturas ligeiras de passageiros ou 

mistas não afectas a serviço público de transportes e que não se destinem a ser alugadas no 

exercício da actividade normal da empresa; 

l) Eliminar a obrigação de diferimento por três anos das diferenças de câmbio desfavoráveis 

relacionadas com o imobilizado e correspondentes ao período anterior à sua entrada em 

funcionamento; 

m) Prever a dedução das provisões destinadas a acorrer a encargos derivados de garantias a 

clientes até ao limite da percentagem das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia, 

que corresponda aos valores observados na média dos três períodos de tributação 

anteriores; 

n) Estabelecer que possam ser directamente dedutíveis como gastos ou perdas do período de 

tributação os créditos incobráveis em resultado de procedimento extrajudicial de 

conciliação para viabilização de empresas em situação de insolvência ou em situação 

económica difícil mediado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 

Investimento (IAPMEI); 
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o) Estabelecer que, para efeitos da determinação das mais-valias e menos-valias fiscais, 

relevam apenas as depreciações ou amortizações que tenham sido fiscalmente aceites, sem 

prejuízo das quotas mínimas; 

p) Excluir a dedução das menos-valias realizadas em barcos de recreio, aeronaves, bem como 

a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, excepto na medida em que correspondam ao 

valor fiscalmente depreciável; 

q) Adaptar o regime do reinvestimento previsto no artigo 45.º do Código do IRC, de forma a 

que o mesmo seja aplicável às mais-valias e menos-valias realizadas em activos fixos 

tangíveis nas condições actualmente estabelecidas para as mais-valias e menos-valias 

realizadas em elementos do activo imobilizado corpóreo; 

r) Prever que o regime previsto na alínea anterior seja igualmente aplicável às mais-valias e 

menos-valias realizadas em propriedades de investimento, desde que o valor de realização 

seja reinvestido na aquisição, fabricação ou construção de activos fixos tangíveis afectos à 

exploração ou na aquisição ou construção de propriedades de investimento, com excepção 

dos adquiridos em estado de uso a sujeitos passivos de IRS ou de IRC com os quais 

existam relações especiais; 

s) Prever que, nos casos em que exista uma relação de cobertura de justo valor, as variações 

de justo valor dos instrumentos de cobertura e dos elementos cobertos concorrem para a 

formação do lucro tributável correspondente ao período de tributação em que devam ser 

contabilizadas; 

t) Prever que relativamente às operações de cobertura de fluxos de caixa ou do investimento 

líquido de uma unidade operacional estrangeira os ganhos ou perdas gerados pelo 

instrumento de cobertura, sejam diferidos até ao momento em que as perdas ou ganhos 

dos elementos cobertos concorram para a formação do lucro tributável;  

u) Alterar o regime especial aplicável às fusões, cisões e entradas de activos, eliminando a 

exigência de que os valores patrimoniais transferidos sejam inscritos na contabilidade da 

sociedade beneficiária com os mesmos valores que tinham na contabilidade das sociedades 

fundidas, cindidas ou contribuidoras; 
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v) Ajustar o disposto no artigo 58.º- A do Código do IRC em conformidade com a adaptação 

deste Código à normalização contabilística; 

x) Adaptar os conceitos e a terminologia fiscais aproximando-os dos utilizados nos 

normativos contabilísticos; 

z) Permitir a dedução das contribuições suplementares para os fundos de pensões e 

equiparáveis destinadas à cobertura de responsabilidades com benefícios de reforma que 

resultem da aplicação das normas internacionais de contabilidade; 

aa) Prever que o efeito global dos ajustamentos decorrentes da adopção das normas 

internacionais de contabilidade ou dos normativos contabilísticos nacionais que visam 

adoptar essas normas, incluindo o que resultar do disposto na alínea anterior, seja 

considerado, em partes iguais, no período de tributação em que se apliquem pela primeira 

vez, para efeitos fiscais, os novos referenciais contabilísticos e nos quatro períodos de 

tributação subsequentes; 

ab) Integrar os regimes transitórios aplicáveis às entidades obrigadas a aplicar nas suas contas 

individuais normativos contabilísticos nacionais que visem adoptar as normas 

internacionais de contabilidade, procedendo às necessárias alterações no Código do IRC e 

respectiva legislação complementar; 

ac) Revogar o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro; 

ad) Rever e republicar, com as correcções que sejam exigidas, o Código do IRC, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, bem como o Decreto Regulamentar n.º 

2/90, de 12 de Janeiro. 

3 - O Governo promoverá a criação de um regime simplificado de determinação do lucro tributável, 

estabelecendo para os sujeitos passivos de IRC de pequena dimensão  que exerçam, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, regras simplificadas de 

tributação com base na normalização contabilística que lhes for aplicável.  
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

 
Artigo 24º 

Variações patrimoniais negativas 

 
1 - Nas mesmas condições referidas para os 

custos ou perdas, concorrem ainda para a 

formação do lucro tributável as variações 
patrimoniais negativas não reflectidas no 
resultado líquido do exercício, excepto:  

 

a) As que consistam em liberalidades ou 
não estejam relacionadas com a 
actividade do contribuinte sujeita a IRC;  

b) As menos-valias potenciais ou latentes, 
ainda que expressas na contabilidade;  

c) As saídas, em dinheiro ou espécie, em 

favor dos titulares do capital, a título de 
remuneração ou de redução do mesmo, 
ou de partilha do património;  

d) As prestações do associante ao 
associado, no âmbito da associação em 
participação.  

 

2 - As variações patrimoniais negativas 
relativas a gratificações e outras remunerações 
do trabalho de membros de órgãos sociais e 

trabalhadores da empresa, a título de 
participação nos resultados, concorrem para a 
formação do lucro tributável do exercício a que 
respeita o resultado em que participam, desde 

que as respectivas importâncias sejam pagas ou 

colocadas à disposição dos beneficiários até ao 
fim do exercício seguinte.  

3 - Não obstante o disposto no número 
anterior, não concorrem para a formação do 
lucro tributável as variações patrimoniais 

negativas relativas a gratificações e outras 
remunerações do trabalho de membros do órgão 
de administração da sociedade, a título de 
participação nos resultados, quando os 

beneficiários sejam titulares, directa ou 
indirectamente, de partes representativas de, 
pelo menos, 1% do capital social e as referidas 

importâncias ultrapassem o dobro da 
remuneração mensal auferida no exercício a que 
respeita o resultado em que participam, sendo a 

parte excedentária assimilada, para efeitos de 
tributação, a lucros distribuídos. (Redacção da 
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril) 

4 - Para efeitos da verificação da percentagem 

fixada no número anterior, considera-se que o 
beneficiário detém indirectamente as partes do 
capital da sociedade quando as mesmas sejam 

da titularidade do cônjuge, respectivos 
ascendentes ou descendentes até ao 2º grau, 
sendo igualmente aplicáveis, com as necessárias 

adaptações, as regras sobre a equiparação da 
titularidade estabelecidas no Código das 

Sociedades Comerciais. (Redacção da Lei n.º 3-
B/2000, de 4 de Abril) 

5 - No caso de não se verificar o requisito 

enunciado no nº 2, ao valor do IRC liquidado 

relativamente ao exercício seguinte adiciona-se 
o IRC que deixou de ser liquidado em resultado 
da dedução das gratificações que não tiverem 

sido pagas ou colocadas à disposição dos 
interessados no prazo indicado, acrescido dos 
juros compensatórios correspondentes. 

(Redacção da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril) 
 

Artigo 45º 

Reinvestimento dos valores de realização 
 

1 - Para efeitos de determinação do lucro 
tributável, a diferença positiva entre as mais-

valias e as menos-valias, calculadas nos termos 
dos artigos anteriores, realizadas mediante a 
transmissão onerosa de elementos do activo 

imobilizado corpóreo, detidos por um período 
não inferior a um ano, ou em consequência de 
indemnizações por sinistros ocorridos nestes 

elementos, é considerada em metade do seu 
valor, sempre que, no exercício anterior ao da 
realização, no próprio exercício ou até ao fim do 
segundo exercício seguinte, o valor de realização 

correspondente à totalidade dos referidos 
elementos seja reinvestido na aquisição, 
fabricação ou construção de elementos do activo 

imobilizado corpóreo afectos à exploração, com 
excepção dos bens adquiridos em estado de uso 
a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual 

existam relações especiais nos termos definidos 

no n.º 4 do artigo 58 º. (Redacção da Lei n.º 
109-B/2001, de 27 de Dezembro) 

2 - No caso de se verificar apenas o 

reinvestimento parcial do valor de realização, o 
disposto no número anterior é aplicado à parte 
proporcional da diferença entre as mais-valias e 

as menos-valias a que o mesmo se refere. 
(Redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de 
Dezembro) 

3- Não é susceptível de beneficiar do regime 
previsto nos números anteriores o investimento 
em que tiverem sido utilizadas as provisões 
referidas nos artigos 37º e 38º. (Redacção do 

Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
4 - O disposto nos números anteriores é 

aplicável à diferença positiva entre as mais-

valias e as menos-valias realizadas mediante a 
transmissão onerosa de partes de capital, 
incluindo a sua remição e amortização com 

redução de capital, com as seguintes 
especificidades: (Redacção da Lei n.º 109-
B/2001, de 27 de Dezembro) 

 

a) O valor de realização correspondente à 
totalidade das partes de capital deve ser 
reinvestido, total ou parcialmente, na 

aquisição de participações no capital de 
sociedades comerciais ou civis sob forma 
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comercial ou em títulos do Estado 
Português ou na aquisição, fabricação ou 
construção de elementos do activo 

imobilizado corpóreo afectos à 
exploração nas condições referidas na 
parte final do n.º 1; (Redacção da Lei 

32-B /2002 de 30 de Dezembro) 

b) As participações de capital alienadas 
devem ter sido detidas por período não 
inferior a um ano e corresponder a, pelo 

menos, 10% do capital social da 
sociedade participada ou ter um valor de 
aquisição não inferior a (euro) 

20000000, devendo as partes de capital 
e os títulos do Estado Português 
adquiridos ser detidos por igual período; 
(Redacção da Lei 32-B /2002 de 30 de 

Dezembro) 
c) As transmissões onerosas e aquisições de 

partes de capital não podem ser 

efectuadas com entidades: (Redacção da 
Lei 32-B /2002 de 30 de Dezembro) 

 

1) Residentes de país, território ou 
região cujo regime de tributação 
se mostre claramente mais 
favorável, constante de lista 

aprovada por portaria do Ministro 
das Finanças; ou (Redacção da Lei 
32-B /2002 de 30 de Dezembro) 

2) Com as quais existam relações 
especiais, excepto quando se 
destinem à realização de capital 

social, caso em que o 
reinvestimento considerar-se-á 
totalmente concretizado quando o 

valor das participações sociais 

assim realizadas não seja inferior 
ao valor de mercado daquelas 
transmissões. (Redacção da Lei 

32-B /2002 de 30 de Dezembro) 
 

5 - Para efeitos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, 
os contribuintes devem mencionar a intenção de 

efectuar o reinvestimento na declaração a que 
se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 109º do 
exercício da realização, comprovando na mesma 

e nas declarações dos dois exercícios seguintes 
os reinvestimentos efectuados. (Redacção da Lei 
n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro) 

6 - Não sendo concretizado, total ou 
parcialmente, o reinvestimento até ao fim do 
segundo exercício seguinte ao da realização, 
considera-se como proveito ou ganho desse 

exercício, respectivamente, a diferença ou a 
parte proporcional da diferença prevista nos nºs 
1 e 4 não incluída no lucro tributável, majorada 

em 15%. (Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 
27 de Dezembro) 

7 - Não sendo mantidas na titularidade do 

adquirente, durante o período previsto na alínea 
b) do n.º 4, as partes de capital em que se 
concretizou o reinvestimento, excepto se a 

transmissão ocorrer no âmbito de uma operação 
de fusão, cisão, entrada de activos ou permuta 
de acções a que se aplique o regime previsto no 

artigo 68.º, é aplicável, no exercício da 
alienação, o disposto na parte final do número 
anterior, com as necessárias adaptações. 

(Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de 

Dezembro) 
 

Nota: A parte da diferença positiva entre as 

mais-valias e as menos-valias, realizadas antes 
de 1 de Janeiro de 2001, cujo valor de realização 
tenha sido ou, no respectivo prazo legal, venha 

a ser objecto de reinvestimento em bens não 
reintegráveis pode, por opção do sujeito passivo, 
e em alternativa ao regime previsto na alínea b) 
do n.º 7 da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de 

Dezembro, ser antecipadamente incluída na 
base tributável de qualquer exercício que seja 
anterior ao da alienação do correspondente 

activo a que está associado, desde que posterior 
a 1 de Janeiro de 2001, por metade do seu 
valor, nos termos previstos no artigo 45º do 

Código do IRC, na redacção dada pela presente 
lei, mas sem exigência de novo reinvestimento 
subsequente consagrado neste preceito. 
A diferença positiva entre as mais-valias e as 

menos-valias realizadas no exercício de 2001 
nos termos do artigo 45º do Código do IRC, na 
redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de 

Dezembro, e do Decreto-Lei n.º DL 198/2001, 
de 3 de Junho, pode, por opção do sujeito 
passivo, ser incluída na base tributável do 

exercício de 2001, por metade do seu valor, nos 
termos e condições previstos no artigo 45º do 
Código do IRC, na redacção prevista na presente 

lei. 

 
Artigo 58.º-A  

Correcções ao valor de transmissão de 

direitos reais sobre bens imóveis 
 

1 - Os alienantes e adquirentes de direitos 

reais sobre bens imóveis devem adoptar, para 
efeitos da determinação do lucro tributável nos 
termos do presente Código, valores normais de 
mercado que não poderão ser inferiores aos 

valores patrimoniais tributários definitivos que 
serviram de base à liquidação do imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT) ou que serviriam no caso de não 
haver lugar à liquidação deste imposto.  

2 - Sempre que, nas transmissões onerosas 

previstas no número anterior, o valor constante 
do contrato seja inferior ao valor patrimonial 
tributário definitivo do imóvel, é este o valor a 
considerar pelo alienante e adquirente, para 

determinação do lucro tributável.  
3 - Para aplicação do disposto no número 

anterior: 
 

a) O sujeito passivo alienante deve efectuar 
uma correcção, na declaração de 
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rendimentos do exercício a que é 
imputável o proveito obtido com a 
operação de transmissão, 

correspondente à diferença positiva 
entre o valor patrimonial tributário 
definitivo do imóvel e o valor constante 

do contrato;  

b) O sujeito passivo adquirente, desde que 
registe contabilisticamente o imóvel pelo 
seu valor patrimonial tributário 

definitivo, deve tomar tal valor para a 
base de cálculo das reintegrações e para 
a determinação de qualquer resultado 

tributável em IRC relativamente ao 
mesmo imóvel.  

 

4 - Se o valor patrimonial tributário definitivo 

do imóvel não estiver determinado até ao final 
do prazo estabelecido para a entrega da 
declaração do exercício a que respeita a 

transmissão, os sujeitos passivos devem 
entregar a declaração de substituição durante o 
mês de Janeiro do ano seguinte àquele em que 

os valores patrimoniais tributários se tornaram 
definitivos. . 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

5 - Relativamente ao adquirente, o disposto no 
número anterior não é aplicável quando se trate 
de correcção ao valor das reintegrações do 

imóvel, caso em que as relativas a exercícios 
anteriores serão consideradas como custo do 
exercício em que o valor patrimonial tributário 

se tornar definitivo.  

6 - O disposto no presente artigo não afasta a 
possibilidade de a Direcção-Geral dos Impostos 
proceder, nos termos previstos na lei, a 

correcções ao lucro tributável sempre que 
disponha de elementos que comprovem que o 
preço efectivamente praticado na transmissão 

foi superior ao valor considerado. (Redacção do 
Decreto-lei n.º.287/2003, de 12 de Novembro) 
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Decreto Regulamentar 2/90 

de 12 de Janeiro 

Estabelece o regime das reintegrações e 
amortizações para efeitos do imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas 
 

(com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Regulamentar n.º 24/92, de 9 de Outubro, pelo Decreto 
Regulamentar n.º 16/94, de 12 de Julho, pela Lei n.º 

52-C/96, de 27 de Dezembro, pelo Decreto 
Regulamentar n.º 28/98, de 26 de Novembro, pelo 
Decreto Regulamentar n.º 22/99, de 6 de Outubro, pelo 

Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de Agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 211/2005, de 7 de Dezembro e pela Lei 
nº 60-A/2005 (nº 3 e nº 4 do artigo 44º). 
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Decreto-Lei n.º 35/2005 
de 17 de Fevereiro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2003/51/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, que 

altera as Directivas n.os 78/660/CEE, 

83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, do 
Conselho, relativas às contas anuais e às contas 

consolidadas de certas formas de sociedades, 

bancos e outras instituições financeiras e 
empresas de seguros, prevendo a possibilidade de 
as entidades às quais não se apliquem as Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC) optarem 
pela sua aplicação nos termos do Regulamento 

(CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Julho 

 
Artigo 14.º 

Efeitos fiscais 

 
Para efeitos fiscais, nomeadamente de apuramento do 

lucro tributável, as entidades que, nos termos do 

presente diploma, elaborem as contas individuais em 
conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade são obrigadas a manter a contabilidade 
organizada de acordo com a normalização contabilística 

nacional e demais disposições legais em vigor para o 
respectivo sector de actividade. 
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CAPÍTULO VII 

Impostos indirectos 

Secção I 

Imposto sobre o valor acrescentado  

Artigo 61.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado   

Os artigos 15.º e 78.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, abreviadamente designado 

por Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro, passam a ter a 

seguinte redacção:  

«Artigo 15.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - Estão isentas do imposto as transmissões de bens a título gratuito, para posterior 

distribuição a pessoas carenciadas, efectuadas a instituições particulares de 

solidariedade social e a organizações não governamentais sem fins lucrativos. 
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Artigo 78.º 

[...] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]: 

a) […]; 

b) Os créditos sejam superiores a € 750 e inferiores a € 8000, IVA incluído, quando 

o devedor, sendo um particular ou um sujeito passivo que realize exclusivamente 

operações isentas que não conferem o direito à dedução, conste no registo 

informático de execuções como executado contra quem foi movido processo de 

execução anterior entretanto suspenso ou extinto por não terem sido encontrados 

bens penhoráveis; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Os créditos sejam superiores a € 750 e inferiores a € 8 000, IVA incluído, quando 

o devedor, sendo um particular ou um sujeito passivo que realize exclusivamente 

operações isentas que não conferem direito a dedução, conste da lista de acesso 

público de execuções extintas com pagamento parcial ou por não terem sido 

encontrados bens penhoráveis no momento da dedução. 

9 - […].  

10 - […].  

11 - […]. 
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12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - O disposto no n.º 8 não é aplicável quando estejam em causa transmissões de bens ou 

prestações de serviços cujo adquirente ou destinatário constasse, no momento da 

realização da operação, da lista de acesso público de execuções extintas com 

pagamento parcial ou por não terem sido encontrados bens penhoráveis.» 
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Decreto-Lei n.º 394-B/84,  

de 26 de Dezembro 

Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

 

SECÇÃO IV 

Outras isenções  
 

Artigo 15.º  

Isenções nas operações relacionadas com 
regimes suspensivos  

 

1 - Estão isentas do imposto as operações a 
seguir indicadas, desde que os bens a que se 
referem não se destinem a utilização definitiva 
ou consumo final e enquanto estes se 

mantiverem nas respectivas situações:  
 

a) As importações de bens que se destinem 

a ser colocados em regime de entreposto 
não aduaneiro;  

b) As transmissões de bens que se 

destinem a ser:  
 

i) Apresentados na alfândega e 
colocados eventualmente em 

depósito provisório;  
ii) Colocados numa zona franca ou 

entreposto franco;  

iii) Colocados em regime de 
entreposto aduaneiro ou de 
aperfeiçoamento activo;  

iv) Incorporados para efeitos de 

construção, reparação, 
manutenção, transformação, 

equipamento ou abastecimento 

das plataformas de perfuração ou 
de exploração situadas em águas 
territoriais ou em trabalhos de 

ligação dessas plataformas ao 
continente;  

v) Colocados em regime de 
entreposto não aduaneiro;  

 

c) As prestações de serviços conexas com 
as transmissões a que se refere a alínea 

anterior;  
d) As transmissões de bens e as prestações 

de serviços a eles directamente ligadas, 

efectuadas nos locais ou sob os regimes 
referidos na alínea b), enquanto se 
mantiverem numa das situações ali 
mencionadas;  

e) As transmissões de bens efectuadas 
enquanto se mantiverem os regimes de 
importação temporária com isenção total 

de direitos ou de trânsito externo, ou o 
procedimento de trânsito comunitário 
interno, bem como as prestações de 

serviços conexas com tais transmissões.  
 

 

2 - As situações referidas nos n.os i), ii), iii) e 
iv) da alínea b) do n.º 1 do presente artigo são 

as definidas nas disposições aduaneiras em 
vigor.  

3 - Para efeitos do disposto no n.º v) da alínea 

b) do n.º 1, consideram-se entrepostos não 

aduaneiros:  
 

a) Os locais autorizados nos termos do 

artigo 21.º do Código dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo, 
relativamente aos bens sujeitos a 

impostos especiais de consumo;  
b) Os locais autorizados de acordo com a 

legislação aplicável, relativamente aos 
bens não abrangidos pelo disposto na 

alínea anterior.  
 

4 - Tratando-se de bens não sujeitos a 

impostos especiais de consumo, previstos no 
Código dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo, só pode ser concedida autorização 
para a colocação em regime de entreposto não 

aduaneiro a bens mencionados no anexo C ao 
presente Código que não se destinem a ser 
transmitidos no estádio do comércio a retalho e 

desde que o mesmo tipo de bens beneficie já do 
regime de entreposto aduaneiro, nos termos da 
legislação aplicável.  

5 - Não obstante o disposto no número 
anterior, podem beneficiar do regime de 
entreposto não aduaneiro os bens cuja 
transmissão se destine a ser efectuada:  

 

a) Em balcões de venda situados no interior 
do aeroporto ou de uma gare marítima, 

a viajantes que se dirijam para outro 
Estado membro ou para um país 
terceiro;  

b) A bordo de uma aeronave ou de um 
navio, durante um voo ou uma travessia 
marítima cujo local de chegada se situe 
noutro Estado membro ou fora do 

território da Comunidade;  
c) Por um sujeito passivo, nos termos 

previstos nas alíneas l), m) e n) do n.º 1 

do artigo 14.º  
 

6 - O imposto é devido e exigível à saída dos 

bens do regime de entreposto não aduaneiro a 
quem os faça sair, devendo o valor tributável 
incluir o valor das operações isentas, 
eventualmente realizadas enquanto os bens se 

mantiverem naquele regime.  
7 - O disposto nos números anteriores é 

igualmente aplicável às aquisições 

intracomunitárias de bens, efectuadas nos 
termos do Regime do IVA nas Transacções 
Intracomunitárias, quando os bens se destinem 

a ser colocados num dos regimes ou das 
situações referidos na alínea b) do n.º 1.  

8 - São também isentas de imposto as 
transmissões de triciclos, cadeiras de rodas, com 
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ou sem motor, automóveis ligeiros de 
passageiros ou mistos para uso próprio de 
pessoas com deficiência, de acordo com os 

condicionalismos previstos no Código do 
Imposto sobre Veículos, devendo o benefício ser 
requerido nos termos estabelecidos naquele 

Código.  

9 - Se os proprietários dos veículos adquiridos 
com a isenção conferida pelo número anterior ou 
importados com isenção ao abrigo da alínea j) 

do n.º 1 do artigo 13.º pretenderem proceder à 
sua alienação antes de decorridos cinco anos 
sobre a data de aquisição ou de importação, 

devem pagar, junto das entidades competentes 
para a cobrança do imposto sobre veículos, o 
imposto sobre o valor acrescentado 
correspondente ao preço de venda, que não 

pode ser inferior ao que resulta da aplicação ao 
preço do veículo novo à data de venda, com 
exclusão do IVA, das percentagens referidas no 

n.º 2 do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 143/86, 
de 16 de Junho.  

10 - Estão isentas do imposto as transmissões, 

a título gratuito, de bens alimentares, para 
posterior distribuição a pessoas carenciadas, 
efectuadas a instituições particulares de 
solidariedade social e a organizações não 

governamentais sem fins lucrativos.  
 

Artigo 78.º  

Regularizações  
 

1 - As disposições dos artigos 36.º e seguintes 

devem ser observadas sempre que, emitida a 
factura ou documento equivalente, o valor 

tributável de uma operação ou o respectivo 
imposto venham a sofrer rectificação por 

qualquer motivo.  
2 - Se, depois de efectuado o registo referido 

no artigo 45.º, for anulada a operação ou 

reduzido o seu valor tributável em consequência 
de invalidade, resolução, rescisão ou redução do 
contrato, pela devolução de mercadorias ou pela 

concessão de abatimentos ou descontos, o 
fornecedor do bem ou prestador do serviço pode 
efectuar a dedução do correspondente imposto 
até ao final do período de imposto seguinte 

àquele em que se verificarem as circunstâncias 
que determinaram a anulação da liquidação ou a 
redução do seu valor tributável.  

3 - Nos casos de facturas inexactas que já 
tenham dado lugar ao registo referido no artigo 
45.º, a rectificação é obrigatória quando houver 

imposto liquidado a menos, podendo ser 
efectuada sem qualquer penalidade até ao final 
do período seguinte àquele a que respeita a 
factura a rectificar, e é facultativa, quando 

houver imposto liquidado a mais, mas apenas 
pode ser efectuada no prazo de dois anos.  

4 - O adquirente do bem ou destinatário do 

serviço que seja um sujeito passivo do imposto, 
se tiver efectuado já o registo de uma operação 

relativamente à qual o seu fornecedor ou 
prestador de serviço procedeu a anulação, 
redução do seu valor tributável ou rectificação 

para menos do valor facturado, corrige, até ao 
fim do período de imposto seguinte ao da 
recepção do documento rectificativo, a dedução 

efectuada.  

5 - Quando o valor tributável de uma operação 
ou o respectivo imposto sofrerem rectificação 
para menos, a regularização a favor do sujeito 

passivo só pode ser efectuada quando este tiver 
na sua posse prova de que o adquirente tomou 
conhecimento da rectificação ou de que foi 

reembolsado do imposto, sem o que se 
considera indevida a respectiva dedução.  

6 - A correcção de erros materiais ou de 
cálculo no registo a que se referem os artigos 

44.º a 51.º e 65.º, nas declarações mencionadas 
no artigo 41.º e nas guias ou declarações 
mencionadas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 

artigo 67.º é facultativa quando resultar imposto 
a favor do sujeito passivo, mas só pode ser 
efectuada no prazo de dois anos, que, no caso 

do exercício do direito à dedução, é contado a 
partir do nascimento do respectivo direito nos 
termos do n.º 1 do artigo 22.º, sendo 
obrigatória quando resulte imposto a favor do 

Estado.  
7 - Os sujeitos passivos podem deduzir ainda o 

imposto respeitante a créditos considerados 

incobráveis:  
 

a) Em processo de execução após o registo 

da suspensão de instância, a que se 
refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 
806.º do Código do Processo Civil;  

b) Em processo de insolvência quando a 

mesma seja decretada.  
 

8 - Os sujeitos passivos podem igualmente 

deduzir o imposto respeitante a outros créditos 
desde que se verifique qualquer das seguintes 
condições:  

 

a) O valor do crédito não seja superior a 
(euro) 750, IVA incluído, a mora do 
pagamento se prolongue para além de 

seis meses e o devedor seja particular 
ou sujeito passivo que realize 
exclusivamente operações isentas que 

não confiram direito a dedução;  
b) Os créditos sejam superiores a (euro) 

750 e inferiores a (euro) 8000, IVA 
incluído, e o devedor, sendo particular 

ou sujeito passivo que realize 
exclusivamente operações isentas que 
não confiram direito a dedução, conste 

no registo informático de execuções 
como executado contra quem foi movido 
processo de execução anterior 

entretanto suspenso por não terem sido 
encontrados bens penhoráveis;  

c) Os créditos sejam superiores a (euro) 
750 e inferiores a (euro) 8000, IVA 
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incluído, tenha havido aposição de 
fórmula executória em processo de 
injunção ou reconhecimento em acção 

de condenação e o devedor seja 
particular ou sujeito passivo que realize 
exclusivamente operações isentas que 

não confiram direito a dedução;  

d) Os créditos sejam inferiores a (euro) 
6000, IVA incluído, deles sendo devedor 
sujeito passivo com direito à dedução e 

tenham sido reconhecidos em acção de 
condenação ou reclamados em processo 
de execução e o devedor tenha sido 

citado editalmente.  
 

9 - O valor global dos créditos referidos no 
número anterior, o valor global do imposto a 

deduzir, a realização de diligências de cobrança 
por parte do credor e o insucesso, total ou 
parcial, de tais diligências devem encontrar-se 

documentalmente comprovados e ser 
certificados por revisor oficial de contas.  

10 - A certificação por revisor oficial de contas 

a que se refere o número anterior deve ser 
efectuada por cada um dos períodos em que foi 
feita a regularização e até ao termo do prazo 
estabelecido para a entrega da declaração 

periódica ou até à data de entrega da mesma, 
quando esta ocorra fora do prazo.  

11 - No caso previsto no n.º 7 e na alínea d) 

do n.º 8 é comunicada ao adquirente do bem ou 
serviço, que seja um sujeito passivo do imposto, 
a anulação total ou parcial do imposto, para 

efeitos de rectificação da dedução inicialmente 
efectuada.  

12 - Nos casos em que se verificar a 
recuperação dos créditos, total ou parcialmente, 
os sujeitos passivos são obrigados a proceder à 

entrega do imposto, no período em que se 
verificar o seu recebimento, sem observância, 
neste caso, do prazo previsto no n.º 1 do artigo 

94.º  

13 - Quando o valor tributável for objecto de 
redução, o montante deste deve ser repartido 
entre contraprestação e imposto, aquando da 

emissão do respectivo documento, se se 
pretender igualmente a rectificação do imposto.  

14 - Nos casos em que a obrigação de 

liquidação e pagamento do imposto compete ao 
adquirente dos bens e serviços e os 
correspondentes montantes não tenham sido 
incluídos na declaração periódica, originando a 

respectiva liquidação e dedução ou o tenham 
sido fora do prazo legalmente estabelecido, a 
liquidação e a dedução são aceites sem 

quaisquer consequências desde que o sujeito 
passivo entregue a declaração de substituição, 
sem prejuízo da penalidade que ao caso couber.  

15 - O disposto no número anterior é 
igualmente aplicável aos sujeitos passivos que 
tenham o direito à dedução parcial do imposto, 
nos termos do disposto no artigo 23.º, sem 

prejuízo da liquidação adicional e pagamento do 
imposto e dos juros compensatórios que se 
mostrem devidos pela diferença.  

16 - Os documentos, certificados e 
comunicações a que se referem os n.os 8 a 11 
do presente artigo devem integrar o processo de 

documentação fiscal previsto nos artigos 121.º 
do Código do IRC e 129.º do Código do IRS.  
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Artigo 62.º 

Alteração à lista I anexa ao Código do IVA   

As verbas 2.19, 2.23 e 2.24 da lista I anexa ao Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-

B/84, de 26 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção:  

«2.19 – As empreitadas de bens imóveis em que são donos da obra autarquias locais, 

empresas municipais cujo objecto consista na reabilitação e gestão urbanas detidas 

integralmente por organismos públicos, associações de municípios, empresas 

públicas responsáveis pela rede pública de escolas secundárias ou associações e 

corporações de bombeiros, desde que, em qualquer caso, as referidas obras sejam 

directamente contratadas com o empreiteiro. 

«2.23 Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, 

realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação 

urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de 

intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos 

legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional. 

2.24 – As empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, 

sejam contratadas directamente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais 

de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas 

apoiados financeiramente pelo IHRU.»   
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Decreto-Lei n.º 394-B/84,  

de 26 de Dezembro  
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

LISTA I  
BENS E SERVIÇOS SUJEITOS A TAXA REDUZIDA 

 

2 - Outros:  
2.19 - As empreitadas de bens imóveis em que são 

donos da obra autarquias locais, sociedades de 

reabilitação urbana, associações de municípios, 
organismos públicos responsáveis pela rede pública de 
escolas secundárias ou associações e corporações de 

bombeiros, desde que, em qualquer caso, as referidas 
obras sejam directamente contratadas com o 
empreiteiro. 

2.23 - Empreitadas de reabilitação urbana, tal como 

definida no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 
7 de Maio, realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em áreas de reabilitação urbana 

(áreas críticas de recuperação e reconversão 
urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 
reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos 

legais.  
2.24 - As empreitadas de reabilitação de imóveis 

que, independentemente da localização, sejam 
realizadas, no âmbito de regimes especiais de apoio, 

financeiro ou fiscal, à reabilitação de edifícios ou ao 
abrigo de programas apoiados financeiramente pelo 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 

(IHRU, I. P.)  
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Artigo 63.º 

Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA   

São aditadas à lista I anexa ao Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de 

Dezembro, as verbas 2.29 e 2.30 com a seguinte redacção:    

«2.29 – Assentos próprios para o transporte de crianças em veículos automóveis. 

2.30 – Prestações de serviços de manutenção ou reparação de próteses, equipamentos, 

aparelhos, artefactos e outros bens referidos nas verbas 2.6, 2.8 e 2.9.»  



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

357 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

358 

 

Decreto-Lei n.º 394-B/84,  
de 26 de Dezembro  

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 
LISTA I  

BENS E SERVIÇOS SUJEITOS A TAXA REDUZIDA 
 

2 - Outros:  

2.6 - Aparelhos ortopédicos, cintas médico-
cirúrgicas e meias medicinais, cadeiras de rodas e 
veículos semelhantes, accionados manualmente ou por 
motor, para deficientes, aparelhos, artefactos e demais 

material de prótese ou compensação destinados a 
substituir, no todo ou em parte, qualquer membro ou 
órgão do corpo humano ou a tratamento de fracturas e 

as lentes para correcção de vista, bem como calçado 
ortopédico, desde que prescrito por receita médica, nos 
termos a regulamentar pelo Governo no prazo de 30 

dias.  
2.8 - Soutiens, fatos de banho ou outras peças de 

vestuário de uso medicinal, constituídas por bolsas 
interiores, destinadas à colocação de próteses utilizadas 

por mastectomizadas.  
2.9 - Utensílios e quaisquer aparelhos ou objectos 

especificamente concebidos para utilização por pessoas 

com deficiência, desde que constem de uma lista 
aprovada por despacho conjunto dos Ministros das 
Finanças, da Solidariedade e Segurança Social e da 

Saúde.  
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Artigo 64.º 

Alteração ao regime da renúncia à isenção do IVA nas operações relativas a bens imóveis 

O artigo 2.º do regime da renúncia à isenção do IVA nas operações relativas a bens imóveis, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Não é permitida a renúncia na sublocação de bens imóveis, excepto quando estes sejam 

destinados a fins industriais.» 
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Decreto-Lei n.º 21/2007,  
de 29 de Janeiro 

 

No uso da autorização legislativa 

concedida pelo n.º 3 do artigo 45.º da Lei 
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, 
introduz alterações ao Código do IVA e 

respectiva legislação complementar em 
matéria de tributação de operações 
imobiliárias, incluindo a revisão do regime 

da renúncia à isenção de IVA na 
transmissão e na locação de bens imóveis 
 

ANEXO 
Regime da renúncia à isenção do IVA nas 

operações relativas a bens imóveis 
 

Artigo 2.º 
Condições objectivas para a renúncia à 

isenção 

 
1 - A renúncia à isenção é admitida nas 

operações relativas a bens imóveis quando se 

mostrem satisfeitas as seguintes condições:  
 

a) O imóvel se trate de um prédio 
urbano ou de uma fracção autónoma 

deste ou ainda, no caso de 
transmissão, de um terreno para 
construção;  

b) O imóvel esteja inscrito na matriz em 
nome do seu proprietário, ou tenha 
sido pedida a respectiva inscrição, e 

não se destine a habitação;  

c) O contrato tenha por objecto a 
transmissão do direito de propriedade 
do imóvel ou a sua locação e diga 

respeito à totalidade do bem imóvel;  
d) O imóvel seja afecto a actividades 

que confiram direito à dedução do IVA 

suportado nas aquisições;  
e) No caso de locação, o valor da renda 

anual seja igual ou superior a 25 avos 

do valor de aquisição ou construção do 
imóvel. (Redacção dada pela Lei n.º 
67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

2 - Verificadas as condições previstas no 
número anterior, a renúncia só é permitida 
quando o bem imóvel se encontre numa das 

seguintes circunstâncias:  
 

a) Esteja em causa a primeira 
transmissão ou locação do imóvel 

ocorrida após a construção, quando 
tenha sido deduzido ou ainda seja 
possível deduzir, no todo ou em parte, 

o IVA nela suportado;  
b) Esteja em causa a primeira 

transmissão ou locação do imóvel após 

ter sido objecto de grandes obras de 
transformação ou renovação, de que 

tenha resultado uma alteração 
superior a 50% do valor patrimonial 
tributável para efeito do imposto 

municipal sobre imóveis, quando ainda 

seja possível proceder à dedução, no 
todo ou em parte, do IVA suportado 
nessas obras;  

c) Na transmissão ou locação do imóvel 
subsequente a uma operação 
efectuada com renúncia à isenção, 

quando esteja a decorrer o prazo de 
regularização previsto no n.º 2 do 
artigo 24.º do Código do IVA 

relativamente ao imposto suportado 
nas despesas de construção ou 
aquisição do imóvel.  

 

3 - No caso de contratos realizados em 
simultâneo, em que haja lugar à renúncia à 
isenção, a condição prevista na alínea b) do n.º 

1, relativamente à inscrição em nome do 
proprietário, deve verificar-se em relação ao 
sujeito passivo que realiza a transmissão do 

imóvel no primeiro dos contratos.  
4 - Não é permitida a renúncia à isenção na 

sublocação de bens imóveis. 
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Artigo 65.º 

Autorizações legislativas no âmbito do IVA 

1 - Fica o Governo autorizado a proceder à eliminação da verba 2.21. da lista I anexa ao Código do 

IVA, assegurando o restabelecimento das condições de equilíbrio financeiro das concessões de 

exploração das travessias das pontes sobre o rio Tejo na zona de Lisboa, em regime de portagem, 

daí advenientes.     

2 - Fica ainda o Governo autorizado a revogar o regime especial de tributação em IVA dos 

combustíveis gasosos, previsto no artigo 32.º da Lei n.º 9/86, de 30 de Abril, na redacção dada pela 

Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril. 

3 - No sentido de evitar situações de dupla tributação decorrentes do disposto no número anterior, 

fica o Governo autorizado a adoptar medidas que permitam aos sujeitos passivos que 

comercializem os referidos combustíveis deduzir o IVA correspondente às respectivas existências 

na data em que ocorrer a revogação do regime especial de tributação. 
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Decreto-Lei n.º 394-B/84,  
de 26 de Dezembro  

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 
LISTA I  

BENS E SERVIÇOS SUJEITOS A TAXA REDUZIDA 
 

2 - Outros:  

2.21 - Portagens nas travessias rodoviárias do Tejo, 
em Lisboa.  

 
Lei n.º 9/86 

de 30 de Abril 
Orçamento de Estado para 1986 

 

Artigo 32.º 
Liquidação do imposto sobre o valor 
acrescentado nas transmissões de 

combustíveis gasosos 
 

1 - Nas transmissões de combustíveis gasosos, 
nomeadamente de gás em botija, o imposto 

sobre o valor acrescentado será liquidado pelas 
respectivas empresas distribuidoras:  

 

a) Com base no preço de venda ao público, 
fixado pela Administração Pública, no 
caso de entregas a revendedores;  

b) Com base no preço efectivo de venda, no 
caso de vendas a consumidores directos.  

 

2 - Os revendedores dos bens referidos no 

número anterior não entregarão qualquer 
imposto ao Estado pela sua transmissão, 

devendo, porém, registar separadamente as 

respectivas aquisições e vendas. (Redacção dada 
pela Lei n.º 3-B/2000, 4 de Abril) 

3 - O imposto contido no preço dos bens 
referidos no n.º 1 não confere aos seus 

revendedores direito à dedução, o qual, no 
entanto, se manterá nos termos gerais 
relativamente aos investimentos e demais 

despesas de comercialização. (Redacção dada 
pela Lei n.º 3-B/2000, 4 de Abril) 

4 - Quando o imposto suportado na aquisição 

dos combustíveis originar direito à dedução nos 
termos gerais, esta terá como base o imposto 
contido no preço de venda. (Redacção dada pela 
Lei n.º 3-B/2000, 4 de Abril) 

5 - Para o exercício do direito à dedução 
referido no número anterior deverá ser passada 
factura ou documento equivalente, sendo 

todavia dispensada a referência ao imposto 
quando a venda for efectuada pelos 
revendedores. (Redacção dada pela Lei n.º 3-

B/2000, 4 de Abril) 
6 - O valor das operações a que se refere o n.º 

1 será excluído do cálculo do volume de 
negócios para efeitos da aplicação aos 

revendedores dos artigos 40.º e 53.º do Código 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

(Redacção dada pela Lei n.º 3-B/2000, 4 de 

Abril) 
7 - Em tudo o que não se revelar contrário ao 

disposto nos números anteriores aplicam-se as 

disposições do Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado e do Regime do IVA nas 
Transacções Intracomunitárias de Bens. 

(Redacção dada pela Lei n.º 3-B/2000, 4 de 
Abril) 

8 - O regime especial de tributação previsto 
neste artigo será substituído pelo regime normal 

de tributação em IVA a partir de 1 de Janeiro do 
ano 2001, devendo ser definidas por despacho 
do Ministro das Finanças as medidas necessárias 

a que da aplicação do regime normal de IVA não 
resulte aumento significativo nos preços finais 
de venda dos combustíveis gasosos. (Redacção 

dada pela Lei n.º 3-B/2000, 4 de Abril) 
 

Nota: em conformidade com o disposto no 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 323/98, de 30 de 

Outubro, a partir do dia 1 de Janeiro de 1999 é 

aplicável aos combustíveis abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro, 

pelo artigo 32.º da Lei n.º 9/86, de 30 de Abril, 
e pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 185/86, de 
14 de Julho, o regime normal de tributação em 

IVA. E nos termos artigo 5.º do referido diploma 
são revogados, a partir do dia 1 de Janeiro de 
1999, o Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de 
Dezembro, o artigo 32.º da Lei n.º 9/86, de 30 

de Abril, e o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
185/86, de 14 de Julho. 
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Artigo 66.º 

Transferência de IVA para o desenvolvimento do turismo regional 

1 - A transferência a título de IVA destinada às entidades regionais de turismo é de € 20 640 000. 

2 - A receita a transferir ao abrigo do número anterior é distribuída com base nos critérios definidos no 

Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril. 
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Decreto-Lei n.º 67/2008, 
de 10 de Abril 

Aprova o regime jurídico das áreas regionais de 

turismo de Portugal continental e dos pólos de 
desenvolvimento turístico, a delimitação e 

características, bem como o regime jurídico da 
criação, organização e funcionamento das 
respectivas entidades regionais de turismo 
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Secção II 

Imposto do Selo  

Artigo 67.º 

Alteração ao Código do Imposto do Selo 

1 - Os artigos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 23.º, 26.º, 39.º, 42.º, 44.º, 48.º, 49.º, 52.º, 59.º e 66.º do Código do 

Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro, passam a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 1.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, não são sujeitas a imposto do selo as 

seguintes transmissões gratuitas: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 
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Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]:  

a) Notários, conservadores dos registos civil, comercial, predial e de outros bens 

sujeitos a registo, outras entidades públicas, incluindo os estabelecimentos e 

organismos do Estado, bem como todas as entidades ou profissionais que 

autentiquem os documentos particulares, relativamente aos actos, contratos e 

outros factos em que sejam intervenientes, com excepção dos celebrados perante 

notários relativos a crédito e garantias concedidos por instituições de crédito, 

sociedades financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e por 

quaisquer outras instituições financeiras, e quando, nos termos da alínea n) do 

artigo 5.º, os contratos ou documentos lhes sejam apresentados para qualquer 

efeito legal;  

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) As entidades ou profissionais que autentiquem os documentos particulares 

previstos na verba 15.8 da Tabela Geral, ou reconheçam as assinaturas neles 

apostas, com excepção daqueles que sejam relativos a crédito e garantias 
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concedidos por instituições de crédito, sociedades financeiras ou outras entidades 

a elas legalmente equiparadas e por quaisquer outras instituições financeiras, e 

quando, nos termos da alínea n) do artigo 5.º, os contratos ou documentos lhes 

sejam apresentados para qualquer efeito legal. 

2 - […]. 

3 - Não obstante o disposto no n.º 1, nos actos ou contratos da verba 1.1 da Tabela Geral, 

são sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares ou colectivas para quem se 

transmitam os bens. 

Artigo 5.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

l) [...]; 

m) [...]; 

n) [...]; 

o) [...]; 

p) [...]; 
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q) [...]; 

r) Nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado a acção de 

justificação judicial, for celebrada a escritura de justificação notarial ou no 

momento em que se tornar definitiva a decisão proferida em processo de 

justificação nos termos do Código do Registo Predial; 

s) Nos documentos particulares autenticados, ou qualquer outro título, quando essa 

forma seja admitida em alternativa à escritura pública, no momento da sua 

autenticação ou reconhecimento das assinaturas neles apostas. 

Artigo 6.º 

[…] 

[…]:  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) [...]; 

e) O cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes, nas transmissões 

gratuitas sujeitas à verba 1.2. da Tabela Geral de que são beneficiários.  

Artigo 23.º 

[…] 

1 - A liquidação do imposto compete aos sujeitos passivos referidos nos n.ºs 1 e 3 do 

artigo 2.º 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - Tratando-se do imposto devido pelos actos ou contratos previstos na verba 1.1 da 

Tabela Geral, à liquidação do imposto aplicam-se, com as necessárias adaptações, as 

regras contidas no CIMT. 

5 - Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 4, havendo simultaneamente sujeição ao imposto 

das verbas 1.1 e 1.2 da Tabela Geral, à liquidação do imposto são aplicáveis as regras 

do artigo 25.º 
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6 - [Anterior n.º 4]. 

Artigo 26.º 

[…] 

1 - O cabeça-de-casal e o beneficiário de qualquer transmissão gratuita sujeita a imposto 

são obrigados a participar ao serviço de finanças competente a doação, o falecimento 

do autor da sucessão, a declaração de morte presumida ou a justificação judicial do 

óbito, a justificação judicial, notarial ou efectuada nos termos previstos no Código do 

Registo Predial da aquisição por usucapião ou qualquer outro acto ou contrato que 

envolva transmissão de bens. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

Artigo 39.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

377 

4 - Nos actos ou contratos por documento particular autenticado, ou qualquer outro título, 

quando essa forma seja admitida em alternativa à escritura pública, o prazo de 

caducidade do imposto devido conta-se a partir da data da promoção do registo predial.  

Artigo 42.º 

[…] 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 23.º, são solidariamente responsáveis com o sujeito 

passivo pelo pagamento do imposto as pessoas ou entidades habilitadas legalmente a 

autenticar documentos, quando essa forma seja admitida em alternativa à escritura 

pública, e as pessoas ou entidades que, por qualquer outra forma, intervierem nos 

actos, contratos, e operações ou receberem ou utilizarem livros, papéis, e outros 

documentos, sempre que tenham colaborado na falta de liquidação ou arrecadação do 

imposto ou, na data daquela intervenção, recepção ou utilização, não tenham exigido a 

menção a que alude o n.º 6 do artigo 23.º 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

Artigo 44.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - Havendo lugar a liquidação do imposto pelos sujeitos passivos referidos no n.º 3 do 

artigo 2.º, excepto tratando-se de situações em que há lugar à sujeição simultânea das 

verbas 1.1 e 1.2 da Tabela Geral, o imposto é pago nos prazos, termos e condições 

definidos no artigo 36.º do CIMT.  
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Artigo 48.º 

[…] 

1 - [...].  

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - Nos actos ou contratos por documento particular autenticado, ou qualquer outro título, 

quando essa forma seja admitida em alternativa à escritura pública, o prazo de prescrição 

do imposto conta-se a partir da data da promoção do registo predial. 

Artigo 49.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - Aplica-se às liquidações do imposto previsto nas verbas 1.1 e 1.2 da Tabela Geral, com 

as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 41.º a 47.º do CIMT. 

Artigo 52.º 

[…] 

1 - Os sujeitos passivos do imposto referidos no n.º 1 do artigo 2.º, ou os seus 

representantes legais, são obrigados a apresentar anualmente declaração discriminativa 

do imposto do selo liquidado, preferencialmente por via electrónica. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

Artigo 59.º 

[…] 

Não podem ser legalizados ou utilizados os livros sujeitos a imposto do selo enquanto não 

for liquidado o respectivo imposto nem efectuada a menção a que obriga o n.º 6 do artigo 

23.º 
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Artigo 66.º 

[...] 

1 - Para efeitos do presente Código, consideram-se sociedade de capitais as sociedades 

anónimas, sociedades por quotas e sociedades em comandita por acções, nos termos do 

artigo 2.º da Directiva n.º 2008/7/CE, do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008. 

2 - […]. 

3 - Não se consideram entradas de capital, para efeitos do presente Código, as operações de 

reestruturação seguintes: 

a) A entrega por uma ou mais sociedades de capitais da totalidade do respectivo 

património ou de um ou vários ramos da sua actividade a uma ou mais sociedades 

de capitais em vias de constituição ou já constituídas; 

b) A aquisição por uma sociedade de capitais em vias de constituição ou já 

constituída de partes sociais representativas da maioria dos direitos de voto de 

outra sociedade de capitais, desde que as partes sociais adquiridas sejam 

remuneradas, pelo menos em parte, mediante títulos representativos do capital da 

primeira sociedade.  

4 - Para efeitos da alínea b) do número anterior, quando a maioria dos direitos de voto seja 

alcançada na sequência de duas ou mais operações, apenas a operação em virtude da 

qual a maioria dos direitos de voto foi atingida e as operações subsequentes são 

consideradas operações de reestruturação.» 

2 - A verba 15 da Tabela Geral do Imposto do Selo do Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei 

n.º 150/99, de 11 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção:  

«15 – Notariado, actos notariais, e actos praticados por conservadores, secretários 

judiciais, secretários técnicos de justiça e entidades e profissionais com 

competência para autenticar documentos particulares que titulem actos ou 

contratos sujeitos a registo predial, independentemente da entidade com 

competência para a sua prática: 
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15.1. – […]. 

15.2. – […]. 

15.3. – […]. 

15.4. – Procurações e outros instrumentos relativos à atribuição de poderes de 

representação voluntária, incluindo os mandatos e subestabelecimentos, quando 

conferidos também no interesse do procurador ou de terceiro: 

15.4.1. – Procurações e outros instrumentos que atribuam poderes de representação 

voluntária, quando conferidos também no interesse do procurador ou de terceiro 

– por cada um: 

15.4.1.1. – […]. 

15.4.1.2. – […]. 

15.4.2. – […]. 

15.5. – […]. 

15.6. – […]. 

15.7. – […]. 

15.8. – Documento particular autenticado, ou qualquer outro título, quando essa forma 

seja admitida em alternativa à escritura pública – por cada 

um..……………...………………………………………….  € 25.» 
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Lei n.º 150/99,  
de 11 de Setembro 

Código do Imposto do Selo 

 

CAPÍTULO I 
Incidência 

 

Artigo 1.º 
Incidência objectiva 

 

1 - O imposto do selo incide sobre todos os 
actos, contratos, documentos, títulos, livros, 
papéis, e outros factos previstos na Tabela 

Geral, incluindo as transmissões gratuitas de 
bens.  

2 - Não são sujeitas a imposto as operações 
sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado e 

dele não isentas.  
3 - Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, 

são consideradas transmissões gratuitas, 

designadamente, as que tenham por objecto:  
 

a) Direito de propriedade ou figuras 

parcelares desse direito sobre bens 
imóveis, incluindo a aquisição por 
usucapião;  

b) Bens móveis sujeitos a registo, matrícula 

ou inscrição;  
c) Participações sociais, valores mobiliários 

e direitos de crédito associados, ainda 

que transmitidos autonomamente, 
títulos e certificados da dívida pública, 
bem como valores monetários, ainda 

que objecto de depósito em contas 
bancárias; (Redacção dada pela Lei 39-

A/2005, de 29 de Julho)  
d) Estabelecimentos comerciais, industriais 

ou agrícolas;  
e) Direitos de propriedade industrial, 

direitos de autor e direitos conexos;  

f) Direitos de crédito dos sócios sobre 
prestações pecuniárias não comerciais 
associadas à participação social, 

independentemente da designação, 
natureza ou forma do acto constitutivo 
ou modificativo, designadamente 
suprimentos, empréstimos, prestações 

suplementares de capital e prestações 
acessórias pecuniárias, bem como 
quaisquer outros adiantamentos ou 

abonos à sociedade;  
g) Aquisição derivada de invalidade, 

distrate, renúncia ou desistência, 

resolução, ou revogação da doação entre 
vivos com ou sem reserva de usufruto, 
salvo nos casos previstos nos artigos 

970.º e 1765.º do Código Civil, 
relativamente aos bens e direitos 
enunciados nas alíneas antecedentes.  

 

4 - São consideradas simultaneamente como 

aquisições a título oneroso e gratuito as 
constantes do artigo 3.º do Código do Imposto 

Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (CIMT).  

5 - Não são sujeitas a imposto do selo as 

seguintes transmissões gratuitas: 
 

a) O abono de família em dívida à morte do 
titular, os créditos provenientes de 

seguros de vida e as pensões e subsídios 
atribuídos, ainda que a título de subsídio 
por morte, por sistemas de segurança 

social; (Redacção dada pela Lei 39-
A/2005, de 29 de Julho) 

b) De valores aplicados em fundos de 

poupança-reforma, fundos de poupança-
educação, fundos de poupança-reforma-
educação, fundos de poupança-acções, 
fundos de pensões ou fundos de 

investimento mobiliário e imobiliário;  
c) Donativos efectuados nos termos da Lei 

do Mecenato;  

d) Donativos conforme os usos sociais, de 
bens ou valores não incluídos nas alíneas 
anteriores, até ao montante de (euro) 

500;  
e) Transmissões a favor de sujeitos 

passivos de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas, ainda que dele 

isentas;  

f) Bens de uso pessoal ou doméstico.  
 

6 - Para efeitos do presente Código, o conceito 
de prédio é o definido no Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI).  

7 - Os valores e dinheiro depositados em 
contas conjuntas, guardados em cofres de 
aluguer ou confiados a qualquer pessoa ou 
entidade, consideram-se pertencentes em partes 

iguais aos respectivos titulares, salvo prova em 
contrário, tanto da Fazenda Nacional como dos 
interessados. (Aditado pela Lei 39-A/2005, de 

29 de Julho)  
8 - Os saldos das contas de depósitos 

existentes à data da sucessão em nome de 

qualquer herdeiro ou legatário, e que pudessem 
ser movimentados pelo autor da herança, 
presumir-se-ão fazer parte desta, salvo prova 
em contrário. (Aditado pela Lei 39-A/2005, de 

29 de Julho)  
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TABELA GERAL DO IMPOSTO DO SELO 

1 Aquisição de bens: 

 

1.1 
  

Aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade ou de figuras parcelares 
desse direito sobre imóveis, bem como a resolução, invalidade ou extinção, por 
mútuo consenso, dos respectivos contratos - sobre o valor  0,8%  

1.2 
  

Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião, a acrescer, sendo caso disso, 
à da verba 1.1 sobre o valor 

10%  

 

Artigo 2.º  
Incidência subjectiva 

 
1 - São sujeitos passivos do imposto:  
 

a) Notários, conservadores dos registos 
civil, comercial, predial e de outros bens 
sujeitos a registo, bem como outras 

entidades públicas, incluindo os 
estabelecimentos e organismos do 
Estado, relativamente aos actos, 
contratos e outros factos em que sejam 

intervenientes, com excepção dos 
celebrados perante notários relativos a 
crédito e garantias concedidos por 

instituições de crédito, sociedades 
financeiras ou outras entidades a elas 
legalmente equiparadas e por quaisquer 

outras instituições financeiras, e 
quando, nos termos da alínea n) do 
artigo 5.º, os contratos ou documentos 
lhes sejam apresentados para qualquer 

efeito legal;  
b) Entidades concedentes do crédito e da 

garantia ou credoras de juros, prémios, 

comissões e outras contraprestações;  
c) Instituições de crédito, sociedades 

financeiras ou outras entidades a elas 

legalmente equiparadas residentes em 
território nacional, que tenham 
intermediado operações de crédito, de 
prestação de garantias ou juros, 

comissões e outras contraprestações 
devidos por residentes no mesmo 
território a instituições de crédito ou 

sociedades financeiras não residentes;  
d) Entidades mutuárias, beneficiárias de 

garantia ou devedoras dos juros, 

comissões e outras contraprestações no 
caso das operações referidas na alínea 
anterior que não tenham sido 
intermediadas por instituições de 

crédito, sociedades financeiras ou 
outras entidades a elas legalmente 
equiparadas, e cujo credor não exerça a 

actividade, em regime de livre 
prestação de serviços, no território 
português;  

e) Empresas seguradoras relativamente à 
soma do prémio do seguro, custo da 
apólice e quaisquer outras importâncias 
cobradas em conjunto ou em 

documento separado, bem como às 
comissões pagas a mediadores, líquidas 
de imposto;  

f) Entidades emitentes de letras e outros 
títulos de crédito, entidades editantes 
de cheques e livranças ou, no caso de 

títulos emitidos no estrangeiro, a 
primeira entidade que intervenha na 
negociação ou pagamento;  

g) Locador e sublocador, nos 

arrendamentos e subarrendamentos;  
h) Outras entidades que intervenham em 

actos e contratos ou emitam ou utilizem 

os documentos, livros, títulos ou 
papéis;  

i) Representantes que, para o efeito, são 

obrigatoriamente nomeados em 
Portugal pelas entidades emitentes de 

apólices de seguros efectuados no 
território de outros Estados membros da 

União Europeia ou fora desse território, 
cujo risco ocorra em território 
português;  

j) Representantes que, para o efeito, são 
obrigatoriamente nomeados em 
Portugal pelas instituições de crédito ou 

sociedades financeiras que, no território 
português, realizam operações 
financeiras em regime de livre 
prestação de serviços que não sejam 

intermediadas por instituições de 
crédito ou sociedades financeiras 
domiciliadas em Portugal;  

l) Representantes que, para o efeito, são 
obrigatoriamente nomeados em 
Portugal por quaisquer entidades que, 

no território português, realizem 
quaisquer outras operações abrangidas 
pela incidência do presente Código em 
regime de livre prestação de serviços.  

m) Conservadores e oficiais dos registos, 
em exclusivo, nos casos em que os 
actos referidos na verba n.º 26 da 

tabela anexa ao presente Código não 
revistam a forma de escritura pública. 
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(Aditada pelo Decreto-Lei 125-A/2006, 
de 29 de Junho) 

 

2 - Nas transmissões gratuitas, são sujeitos 
passivos do imposto as pessoas singulares para 
quem se transmitam os bens, sem prejuízo das 

seguintes regras:  
 

a) Nas sucessões por morte, o imposto é 
devido pela herança, representada pelo 

cabeça-de-casal, e pelos legatários;  
b) Nas demais transmissões gratuitas, 

incluindo as aquisições por usucapião, o 
imposto é devido pelos respectivos 

beneficiários.  
 

Artigo 5.º  

Nascimento da obrigação tributária  
 

A obrigação tributária considera-se 

constituída:  
 

a) Nos actos e contratos, no momento da 
assinatura pelos outorgantes;  

b) Nas apólices de seguros, no momento 
da cobrança dos prémios;  

c) Nos cheques editados por instituições de 

crédito domiciliadas em território 
nacional, no momento da recepção de 
cada impressão;  

d) Nos documentos expedidos ou passados 
fora do território nacional, no momento 
em que forem apresentados em 
Portugal junto de quaisquer entidades;  

e) Nas letras emitidas no estrangeiro, no 
momento em que forem aceites, 
endossadas ou apresentadas a 

pagamento em território nacional;  
f) Nas letras e livranças em branco, no 

momento em que possam ser 

preenchidas nos termos da respectiva 
convenção de preenchimento;  

g) Nas operações de crédito, no momento 
em que forem realizadas ou, se o 

crédito for utilizado sob a forma de 
conta corrente, descoberto bancário ou 
qualquer outro meio em que o prazo 

não seja determinado nem 
determinável, no último dia de cada 
mês;  

h) Nas operações realizadas por ou com 
intermediação de instituições de crédito, 
sociedades financeiras ou outras 
entidades a elas legalmente 

equiparadas, no momento da cobrança 
dos juros, prémios, comissões e outras 
contraprestações, considerando-se 

efectivamente cobrados, sem prejuízo 
do disposto no n.º 1 do artigo 51.º, os 
juros e comissões debitados em contas 

correntes à ordem de quem a eles tiver 
direito;  

i) Nos testamentos públicos, no momento 
em que forem efectuados, e nos 

testamentos cerrados ou internacionais, 
no momento da aprovação e abertura;  

j) Nos livros, antes da sua utilização, salvo 

se forem utilizadas folhas avulsas 
escrituradas por sistema informático ou 
semelhante para utilização ulterior sob 

a forma de livro, caso em que o imposto 

se considera devido nos 60 dias 
seguintes ao termo do ano económico 
ou da cessação da actividade;  

l) Sem prejuízo do disposto na alínea 
seguinte, nos restantes casos, na data 
da emissão dos documentos, títulos e 

papéis ou da ocorrência dos factos;  
m) Nos empréstimos efectuados pelos 

sócios às sociedades em que seja 
estipulado prazo não inferior a um ano 

e sejam reembolsados antes desse 
prazo, no momento do reembolso;  

n) Em caso de actos, contratos, 

documentos, títulos, livros, papéis e 
outros factos previstos na Tabela anexa 
ao presente Código em que não 

intervenham a qualquer título pessoas 
colectivas ou pessoas singulares no 
exercício de actividade de comércio, 
indústria ou prestação de serviços, 

quando forem apresentados perante 
qualquer entidade pública;  

o) Nos actos referidos na verba n.º 26 da 

tabela anexa ao presente Código, no 
momento da celebração da escritura, 
salvo quando o acto revista a forma de 

documento particular ou de diploma, 
caso em que a obrigação tributária se 

considera constituída, respectivamente, 
no momento da assinatura do 

documento ou da entrada em vigor do 
diploma; (Redacção dada pela Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de Dezembro) 

p) Nas sucessões por morte, na data da 
abertura da sucessão;  

q) Nos créditos litigiosos, definidos nos 

termos do n.º 3 do artigo 579.º do 
Código Civil, quando transitar em 
julgado a decisão;  

r) Nas aquisições por usucapião, na data 

em que transitar em julgado a acção de 
justificação judicial ou for celebrada a 
escritura de justificação notarial.  

 
Capítulo II  
Isenções  

 
Artigo 6.º 

Isenções subjectivas  
 

São isentos de imposto do selo, quando este 
constitua seu encargo:  

 

a) O Estado, as Regiões Autónomas, as 
autarquias locais e as suas associações 
e federações de direito público e 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Decreto-Lei_125-A-2006.pdf
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quaisquer dos seus serviços, 
estabelecimentos e organismos, ainda 
que personalizados, compreendidos os 

institutos públicos, que não tenham 
carácter empresarial;  

b) As instituições de segurança social;  

c) As pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa e de mera 
utilidade pública;  

d) As instituições particulares de 

solidariedade social e entidades a estas 
legalmente equiparadas;  

e) O cônjuge, descendentes e ascendentes, 

nas transmissões gratuitas de que 
forem beneficiários.  

 
Capítulo V 

Liquidação 
 

Secção I 

Regras Gerais 
 

Artigo 23.º 

Competência para a liquidação  
 

1 - A liquidação do imposto compete aos 
sujeitos passivos referidos no n.º 1 do artigo 

2.º  
2 - Tratando-se de imposto devido por 

operações de crédito ou garantias prestadas por 

um conjunto de instituições de crédito ou de 
sociedades financeiras, a liquidação do imposto 
pode ser efectuada globalmente por qualquer 

daquelas entidades, sem prejuízo da 
responsabilidade, nos termos gerais, de cada 

uma delas em caso de incumprimento.  
3 - O imposto devido pelas operações 

aduaneiras é liquidado pelos serviços da 
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo e pago junto destes 

serviços, observando-se o disposto na 
regulamentação comunitária relativa aos 
direitos aduaneiros, quer estes sejam ou não 

devidos, designadamente, no que respeita à 
liquidação, às condições e prazos de 
pagamento, ao prazo de caducidade do direito à 
liquidação, à cobrança a posteriori, ao 

reembolso e à dispensa de pagamento.  
4 - Nos documentos, títulos e livros sujeitos a 

imposto, são mencionados o valor do imposto e 

a data da liquidação.  
 

Secção II 

Nas transmissões gratuitas  
 

Artigo 25.º 
Competência  

 
1 - A liquidação do imposto devido pelas 

transmissões gratuitas compete aos serviços 

centrais da DGCI, sendo promovida pelo serviço 
de finanças da residência do autor da 

transmissão ou do usucapiente, sempre que os 
mesmos residam em território nacional.  

2 - Na falta de residência em território 

nacional, a liquidação do imposto é promovida 
pelo serviço de finanças da residência do 
cabeça-de-casal ou do beneficiário, conforme o 

caso.  

3 - Havendo vários beneficiários pela mesma 
transmissão, nos casos previstos na parte final 
do número anterior, a liquidação é promovida 

pelo serviço de finanças onde residir o 
beneficiário de mais idade ou, caso sejam 
transmitidos bens situados em território 

nacional, onde estiverem os bens de maior 
valor.  

4 - Sendo vários os doadores, todos ou alguns 
domiciliados em território nacional, a liquidação 

é promovida pelo serviço de finanças do local 
onde tenha domicílio o doador residente neste 
território que dispôs de bens de maior valor e, 

se os bens forem de igual valor, pelo serviço de 
finanças de qualquer dos locais em que residir o 
doador de mais idade.  

5 - Encontrando-se todos os doadores 
domiciliados fora de território nacional, aplicam-
se as regras dos n.os 2 e 3, consoante o caso.  
 

Artigo 26.º  

Participação da transmissão de bens  
 

1 - O cabeça-de-casal e o beneficiário de 
qualquer transmissão gratuita sujeita a imposto 

são obrigados a participar ao serviço de 
finanças competente a doação, o falecimento do 
autor da sucessão, a declaração de morte 

presumida ou a justificação judicial do óbito, a 

justificação judicial ou notarial da aquisição por 
usucapião ou qualquer outro acto ou contrato 
que envolva transmissão de bens.  

2 - A participação a que se refere o número 
anterior é de modelo oficial, identifica o autor 
da sucessão ou da liberalidade, as respectivas 

datas e locais, bem como os sucessores, 
donatários, usucapientes ou beneficiários, as 
relações de parentesco e respectiva prova, 

devendo, sendo caso disso, conter a relação dos 
bens transmitidos com a indicação dos valores 
que devam ser declarados pelo apresentante.  

3 - A participação deve ser apresentada no 

serviço de finanças competente para promover 
a liquidação, ou noutro local previsto em lei 
especial, até ao final do 3.º mês seguinte ao do 

nascimento da obrigação tributária. (Redacção 
do Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de 
Setembro) 

4 - O cabeça-de-casal deve identificar todos 
os beneficiários, se possuir os elementos para 
esse efeito, caso em que os mesmos ficam 
desonerados da participação que lhes competir.  

5 - Os prazos são improrrogáveis, salvo 
alegando-se e provando-se motivo justificado, 
caso em que o chefe de finanças pode conceder 

um adiamento até ao limite máximo de 60 dias.  
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6 - A participação é instruída com os 
documentos seguintes, salvo quando estes 
contenham informação já do conhecimento da 

administração fiscal através do cumprimento da 
obrigação da apresentação da declaração anual 
de informação contabilística e fiscal a que se 

refere o artigo 113.º do Código do IRS e o 

artigo 113.º do Código do IRC, consoante os 
casos: (Redacção do Decreto-Lei n.º221/2005, 
07 de Dezembro) 

 

a) Certidão do testamento com que tiver 

falecido o autor da herança;  
b) Certidão da escritura de doação, ou da 

escritura de partilha, se esta já tiver 

sido efectuada;  
c) Certidão da sentença, transitada em 

julgado, que justificou a aquisição, ou 
da escritura de justificação notarial;  

d) Certidão, passada pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários ou pelo 
Instituto de Gestão do Crédito Público, 

conforme os casos, da cotação das 
acções, títulos ou certificados de dívida 
pública e de outros valores mobiliários 

ou do valor determinado nos termos do 
artigo 15.º;  

e) Certidão comprovativa da falta de 
cotação oficial das acções, passada pela 

Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, contendo sempre a 
indicação do respectivo valor nominal;  

f) Havendo lugar a aplicação da fórmula 
constante da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 15.º, extracto do último balanço 

da sociedade participada, acompanhado 

de declaração emitida por esta donde 
constem a data da sua constituição, o 
número de acções em que se divide o 

seu capital e respectivo valor nominal e 
os resultados líquidos obtidos nos dois 
últimos exercícios;  

g) No caso referido na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 15.º, além da declaração 
mencionada na parte final da alínea 

anterior, extracto do último balanço ou 
do balanço de liquidação;  

h) No caso referido na alínea b) do n.º 4 
do artigo 15.º, declaração passada por 

cada uma das cooperativas donde 
conste o valor nominal dos títulos;  

i) No caso referido na alínea c) do n.º 4 do 

artigo 15.º, documento comprovativo, 
passado pela sociedade participada, de 
que as acções apenas dão direito a 

participação nos lucros, o qual deve 
evidenciar igualmente o valor do 
dividendo distribuído nos dois exercícios 
anteriores;  

j) Extracto do último balanço do 
estabelecimento comercial, industrial ou 
agrícola, ou do balanço de liquidação, 

havendo-o, ou certidão do contrato 

social, nos termos e para os efeitos das 
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 15.º 
ou, não havendo balanço, o inventário 

previsto no n.º 1 do artigo 16.º, 
podendo a certidão do contrato social 
ser substituída por exemplar do Diário 

da República onde tenha sido publicado;  

l) Documento comprovativo dos valores 
monetários existentes, emitido pelas 
instituições competentes, no caso de 

valores depositados, bem como, 
tratando-se de dinheiro depositado em 
instituições bancárias, extracto do 

depósito ou da respectiva conta-
corrente à data da transmissão, com 
demonstração dos movimentos 
efectuados nos últimos 60 dias; 

(Aditada pela Lei n.º 39-A/2005, de 29 
de Julho) 

m) Documentos necessários para 

comprovar o passivo referido no artigo 
20.º. (Redacção dada pela Lei n.º 39-
A/2005, de 29 de Julho) 

 

7 - Quando não possa juntar-se a certidão do 

testamento por este se encontrar em poder de 
terceiro, o chefe de finanças deve notificá-lo 
para, dentro do prazo de 15 dias, lhe fornecer 
aquela certidão. (Redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 221/2005, 7 de Dezembro)  
8 - Alegando e provando os interessados que 

não lhes é possível obter o extracto do balanço 

ou inventário ou as declarações referidas nas 
alíneas f) a h) do n.º 6, serão notificados os 
administradores, gerentes ou liquidatários da 

empresa ou os administradores da massa falida 

para os apresentarem dentro de 15 dias. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2005, 
7 de Dezembro)  

9 - Se, no termo do prazo, houver bens da 
herança na posse de qualquer herdeiro ou 
legatário que não tenham sido relacionados 

pelo cabeça-de-casal, incumbirá àqueles 
descrevê-los nos 30 dias seguintes. (Redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2005, 7 de 

Dezembro)  
10 - Os documentos referidos nas alíneas f), 

g) e j) do n.º 6 devem conter a assinatura de 
quem represente a sociedade no momento da 

sua emissão, a qual deve ser comprovada 
através do reconhecimento, podendo este ser 
efectuado pelo serviço de finanças competente. 

(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2005, 
7 de Dezembro)  

11 - Ficam dispensados da obrigação de 

participação prevista no n.º 1 os beneficiários 
de doações isentos não abrangidos pela 
obrigação do n.º 1 do artigo 28.º (Aditado pelo 
Decreto-Lei n.º 277/2007, de 01 de Agosto; em 

vigor a partir de 02 de Agosto) 
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Secção III 
Regras comuns 

 

Artigo 39.º  
Caducidade do direito à liquidação  

 

1 - Só pode ser liquidado imposto nos prazos 

e termos previstos nos artigos 45.º e 46.º da 
LGT, salvo tratando-se de transmissões 
gratuitas, em que o prazo de liquidação é de 

oito anos contados da transmissão ou da data 
em que a isenção ficou sem efeito, sem prejuízo 
do disposto nos n.os 2 e 3.  

2 - Se forem entregues ao ausente quaisquer 
bens por cuja aquisição não lhe tenha ainda 
sido liquidado imposto, os oito anos contar-se-
ão desde a data da entrega.  

3 - Sendo desconhecida a quota do co-
herdeiro alienante, para efeitos do artigo 26.º 
do CIMT, ou suspendendo-se o processo de 

liquidação, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 
aos oito anos acrescerá o tempo por que o 
desconhecimento ou a suspensão tiver durado. 

 
Artigo 42.º  

Responsabilidade tributária  
 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 23.º, 
são solidariamente responsáveis com o sujeito 
passivo pelo pagamento do imposto as pessoas 

que, por qualquer outra forma, intervierem nos 
actos, contratos e operações ou receberem ou 
utilizarem os livros, papéis e outros 

documentos, desde que tenham colaborado 
dolosamente na falta de liquidação ou 

arrecadação do imposto ou, na data daquela 
intervenção, recepção ou utilização, não 

tenham dolosamente exigido a menção a que 
alude o n.º 4 do artigo 23.º. 

2 - São também solidariamente responsáveis 

com o sujeito passivo pelo pagamento do 
imposto liquidado nas transmissões gratuitas as 
pessoas que, nos factos sujeitos a registo, 

tenham autorizado ou procedido à sua 
realização sem se certificarem de que o imposto 
se encontrava liquidado, de que fora promovida 
a sua liquidação ou de que não era devido.  

3 - Tratando-se das operações referidas nas 
alíneas i), j) e l) do n.º 1 do artigo 2.º, a 
entidade a quem os serviços são prestados é 

sempre responsável solidariamente com as 
entidades emitentes das apólices e com as 
instituições de crédito, sociedades financeiras e 

demais entidades nelas referidas.  
4 - O disposto no n.º 1 aplica-se aos 

funcionários públicos que tenham sido 
condenados disciplinarmente pela não 

liquidação ou falta de entrega dolosa da 
prestação tributária ou pelo não cumprimento 
da exigência prevista na parte final do mesmo 

número.  
 

Artigo 44.º  
Prazo e local de pagamento  

 

1 - O imposto é pago nas tesourarias de 
finanças, ou em qualquer outro local autorizado 
nos termos da lei, até ao dia 20 do mês 

seguinte àquele em que a obrigação tributária 

se tenha constituído ou em que o acto tenha 
sido apresentado a registo, nos casos referidos 
na alínea m) do n.º 1 do artigo 2.º (alterado 

pelo Decreto-Lei 125-A/2006, de 29 de Junho) 
2 - Sempre que o imposto deva ser liquidado 

pelos serviços da administração fiscal, só se 

procede a liquidação, ainda que adicional, se o 
seu quantitativo não for inferior a (euro) 10.  

3 - Havendo lugar a liquidação do imposto 
pelos serviços da administração fiscal, o sujeito 

passivo é notificado para efectuar o seu 
pagamento no prazo de 30 dias, sem prejuízo 
do disposto no n.º 1 do artigo 45º. 

 
Decreto-Lei n.º 287/2003, 12 de 

Novembro 

Aprova o Código do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT) 
 

CAPÍTULO VI  
Cobrança  

 

Artigo 36º 
Prazos para pagamento  

 

1 - O IMT deve ser pago no próprio dia da 
liquidação ou no 1.º dia útil seguinte, sob pena 

de esta ficar sem efeito, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.  

2 - Se a transmissão se operar por acto ou 
contrato celebrado no estrangeiro, o pagamento 
do imposto deve efectuar-se durante o mês 

seguinte.  
3 - Se os bens se transmitirem por 

arrematação e venda judicial ou administrativa, 

adjudicação, transacção e conciliação, o 
imposto será pago dentro de 30 dias contados 
da assinatura do respectivo auto ou da 
sentença que homologar a transacção.  

4 - Quando qualquer dos actos referidos no 
número anterior não opere a transmissão dos 
bens, o imposto, quando devido, deve ser pago 

nos termos gerais.  
5 - O imposto deve ser pago no prazo de 30 

dias a contar, da notificação nos casos previstos 

nos n.os 1 e 2 do artigo 31.º, do trânsito em 
julgado da sentença no caso do artigo 24.º, e 
da data do contrato, se o adquirente já estiver 
usufruindo os bens, ou da data da tradição, nas 

promessas de aquisição e alienação ou troca.  
6 - Se caducar qualquer isenção ou redução 

de taxas, o imposto deve ser pago no prazo 

previsto no n.º 1 do artigo 34.º  
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7 - Nas partilhas judiciais e extrajudiciais, o 
imposto deve ser pago nos 30 dias posteriores 
à notificação.  

8 - Se o IMT for liquidado conjuntamente com 
o imposto do selo, o seu pagamento deve ser 
feito no prazo de pagamento deste imposto.  

9 - No caso previsto na alínea e) do n.º 3 do 

artigo 2.º, o imposto deve ser pago nos termos 
seguintes:  
 

a) No prazo de 30 dias a contar da data da 
celebração do contrato definitivo;  

b) No prazo de 30 dias a contar da data da 

decisão que não reconheceu o direito à 
exclusão, quando o interessado tiver 

requerido a prova prevista na alínea g) 
do artigo 4.º  

 

10 - No caso previsto no n.º 3 do artigo 5.º, o 
imposto deve ser pago nos termos seguintes:  
 

a) Tratando-se de prédios a construir, 

antes da celebração do contrato;  
b) Nas demais situações, no prazo de 30 

dias a contar da data da aquisição pelo 

alienante.  
 

11 - Nos casos em que houver prazo de 
pagamento fixado em legislação especial, o IMT 

deve ser pago nesse prazo.  

 

Lei n.º 150/99,  
de 11 de Setembro 

Código do Imposto do Selo 
 

Artigo 48.º  
Prescrição . 

 

1 - O imposto do selo prescreve nos termos dos 
artigos 48.º e 49.º da LGT.  

2 - Se forem entregues ao ausente quaisquer bens 

por cuja aquisição não tenha ainda sido liquidado 
imposto, o prazo de prescrição conta-se a partir do ano 
seguinte ao da entrega.  

3 - Sendo desconhecida a quota do co-herdeiro 

alienante, para efeitos do artigo 26.º do CIMT, ou 
suspendendo-se o processo de liquidação, nos termos 
dos artigos 34.º e 35.º, ao prazo de prescrição acresce 

o tempo por que o desconhecimento ou a suspensão 
tiver durado.  

 

Capítulo VII 
Garantias  

 
Artigo 49.º  

Garantias  
 

1 - Às garantias dos sujeitos passivos aplicam-se, 

conforme a natureza das matérias, a LGT e o Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).  

2 - Aplica-se às liquidações do imposto nas 

transmissões gratuitas, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos artigos 42.º a 47.º do CIMT. 
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Decreto-Lei n.º 287/2003, 12 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT) 
 

CAPÍTULO VII  
Garantias  

 

Artigo 41.º  
Garantias  

 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 
seguintes, os sujeitos passivos podem socorrer-
se dos meios de garantia previstos na Lei Geral 
Tributária e no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário. 
 

Artigo 42º 

Revisão oficiosa da liquidação 
 

À revisão oficiosa da liquidação aplica-se o 

disposto no artigo 78.º da Lei Geral Tributária.  
 

Artigo 43.º  
Legitimidade para reclamar ou impugnar  

 
1 - Os sujeitos passivos e as pessoas solidária 

ou subsidiariamente responsáveis pelo 

pagamento do imposto podem reclamar contra a 
respectiva liquidação, ou impugná-la, com os 
fundamentos e nos termos estabelecidos no 

Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.  

2 - Quando se invocar, como prova de um dos 
fundamentos alegados, documento ou sentença 

superveniente, os prazos contam-se desde a 
data em que se tornar possível obter o 
documento ou do trânsito em julgado da 

sentença.  
 

Artigo 44.º  

Anulação por acto ou facto que não se 
realizou  

 
1 - A anulação da liquidação de imposto pago 

por acto ou facto translativo que não chegou a 
concretizar-se pode ser pedida a todo o tempo, 
com o limite de um ano após o termo do prazo 

de validade previsto no n.º 4 do artigo 22.º, em 
processo de reclamação ou de impugnação 
judicial.  

2 - Quando tiver havido tradição dos bens para 
o reclamante ou impugnante ou este os tiver 

usufruído, o imposto será anulado em 

importância equivalente ao produto da sua 
oitava parte pelo número de anos completos que 
faltarem para oito, de acordo com a data em 
que o mesmo abandonou a posse.  

 
Artigo 45.º  

Anulação proporcional  

 
1 - Se antes de decorridos oito anos sobre a 

transmissão, vier a verificar-se a condição 

resolutiva ou se der a resolução do contrato, 
pode obter-se, por meio de reclamação ou de 
impugnação judicial, a anulação proporcional do 
IMT.  

2 - Os prazos para deduzir a reclamação ou a 
impugnação com tais fundamentos contam-se a 
partir da ocorrência do facto.  

3 - O imposto é anulado em importância 
equivalente ao produto da sua oitava parte pelo 
número de anos completos que faltarem para 

oito.  
 

Artigo 46.º  
Reembolso do imposto  

 
1 - Anulada a liquidação, quer oficiosamente, 

quer por decisão da entidade ou tribunal 

competente, com trânsito em julgado, efectua-
se o respectivo reembolso.  

2 - Não há lugar a anulação sempre que o 

montante de imposto a anular seja inferior a 
(euro) 10.  

3 - São devidos juros indemnizatórios, nos 
termos do artigo 43.º da Lei Geral Tributária que 

são liquidados e pagos nos termos do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.  
 

Artigo 47.º  
Reembolso independentemente da 

anulação  

 
1 - Independentemente da anulação da 

liquidação, o Ministro das Finanças pode ordenar 
o reembolso do imposto pago nos últimos quatro 

anos, quando o considere indevidamente 
cobrado, observando-se, na parte aplicável, o 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo anterior.  

2 - O disposto no número anterior só é 
aplicável se não tiverem sido utilizados, em 
tempo oportuno, os meios próprios previstos no 

Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.  
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Lei n.º 150/99,  

de 11 de Setembro 
Código do Imposto do Selo 

 
Capítulo VIII 

Fiscalização  
 

Secção I 

Regras Gerais 
 

Subsecção I 

Obrigações dos sujeitos passivos 
 

Artigo 52.º  
Declaração anual  

 
1 - Os sujeitos passivos do imposto ou os seus 

representantes legais são obrigados a 

apresentar anualmente declaração discriminativa 
do imposto do selo liquidado.  

2 - A declaração a que se refere o número 

anterior é de modelo oficial e constitui um anexo 
da declaração anual de informação contabilística 
e fiscal prevista no artigo 113.º do Código do 
IRC e no artigo 113.º do Código do IRS, 

devendo ser apresentada nos prazos aí 
previstos. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
238/2006 de 20 de Dezembro)  

3 - Sempre que aos serviços da administração 
fiscal se suscitem dúvidas sobre quaisquer 
elementos constantes das declarações, 

notificarão os sujeitos passivos para prestarem 
por escrito, no prazo que lhes for fixado, nunca 
inferior a 10 dias, os esclarecimentos 
necessários.  

 
Artigo 59.º  

Legalização dos livros  

 
Não podem ser legalizados os livros sujeitos a 

imposto do selo enquanto não for liquidado o 

respectivo imposto nem efectuada a menção a 
que obriga o n.º 4 do artigo 23.º  
 

Artigo 66.º  

Sociedade de capitais  
 

1 - Para efeitos do presente Código, 

consideram-se sociedade de capitais as 
sociedades anónimas, sociedades por quotas e 
sociedades em comandita por acções, nos 

termos do artigo 3.º da Directiva n.º 69/335/CE 
, de 17 de Julho.  

2 - Não se consideram actos de constituição de 

sociedades de capitais, para efeitos do presente 
Código, quaisquer alterações do acto 
constitutivo ou dos estatutos de uma sociedade 
de capitais, designadamente:  
 

a) A transformação de uma sociedade de 
capitais numa sociedade de capitais de 

tipo diferente;  
b) A transferência de um Estado membro 

para outro Estado membro da União 

Europeia da sede, da direcção efectiva 
ou da sede estatutária de uma 
sociedade, associação ou pessoa 
colectiva considerada, para efeitos da 

cobrança do imposto sobre as entradas 
de capital, como sociedade de capitais 
em ambos os Estados membros 

referidos;  
c) A alteração do objecto social de uma 

sociedade de capitais;  

d) A prorrogação do prazo de duração de 
uma sociedade de capitais.  

 
 

Directiva 2008/7/CE do Conselho, de 12 de 
Fevereiro de 2008 - relativa aos impostos 
indirectos que incidem sobre as reuniões de 

capitais 
JO L 46 de 21.2.2008, p. 11—22  
 

Artigo 2.o 

Sociedade de capitais 
 

1. Para efeitos da presente directiva, entende-

se por sociedade de capitais: 
 

a) Qualquer sociedade que assuma uma das formas 

enunciadas no anexo I; 
b) Qualquer sociedade, associação ou pessoa 

colectiva cujas partes representativas do capital 

social ou do activo sejam susceptíveis de ser 
negociadas em bolsa; 

c) Qualquer sociedade, associação ou pessoa 
colectiva com fins lucrativos, cujos membros 

tenham o direito de ceder sem autorização 
prévia as respectivas partes sociais a terceiros, 
só sendo responsáveis pelas dívidas da 

sociedade, associação ou pessoa colectiva até ao 
limite da respectiva participação. 

 

2. Para efeitos da presente directiva, é 

equiparada às sociedades de capitais qualquer 
outra sociedade, associação ou pessoa colectiva 
com fins lucrativos. 

 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

391 

 
TABELA GERAL DO IMPOSTO DO SELO 

 

15    Notariado e actos notariais:    
  

  15.1  

  

Escrituras, excluindo as que tenham por 
objecto os actos referidos no n.º 26, 
testamentos e demais instrumentos 
exarados nos livros de notas dos 
notários, incluindo os privativos - por 
cada instrumento  € 25 

  

  15.2  
  

Habilitação de herdeiros e de legatários - 
por cada herança aberta € 10 

  

  15.3  
  

Instrumentos de abertura e aprovação de 
testamentos cerrados e internacionais - 
por cada um € 25 

  

  15.4  

  

Procurações e outros instrumentos 
relativos à atribuição de poderes de 
representação voluntária, incluindo os 
mandatos e substabelecimentos:    

  

  15.4.1 

  

Procurações e outros instrumentos que 
atribuam poderes de representação 
voluntária - por cada um:    

  

  15.4.1.1    Com poderes para gerência comercial  € 30    

  15.4.1.2    Com quaisquer outros poderes € 5    

  15.4.2    Substabelecimentos - por cada um  € 2    

  15.5  
  

Registo de documentos apresentados 
aos notários para ficarem arquivados - 
por cada registo 

.€ 
0,80  

  

  15.6  
  

Testamentos, incluindo as doações por 
morte, quando tenham de produzir 
efeitos jurídicos - por cada um € 25  

  

  15.7  
  

Outros instrumentos notariais avulsos, 
não especialmente previstos nesta 
Tabela - por cada um € 8 
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Artigo 68.º 

Revogação de disposições no âmbito do Código do Imposto do Selo e remissões 

1 - São revogadas as alíneas d) do n.º 3 do artigo 3.º e q) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto 

do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro. 

2 - São revogadas as verbas 5, 6, 9, 14, 16, 24, 25, 26.7 e 26.8 da Tabela Geral do Imposto do Selo do 

Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro. 

3 - Todos os textos legais que mencionem a Directiva n.º 69/335/CE, de 17 de Julho de 1969, 

consideram-se referidos à Directiva n.º 2008/7/CE, do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008 
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Lei n.º 150/99,  
de 11 de Setembro 

Código do Imposto do Selo 
 

Artigo 3.º  

Encargo do imposto 
 

1 - O imposto constitui encargo dos titulares 

do interesse económico nas situações referidas 
no artigo 1.º  

2 - Em caso de interesse económico comum a 
vários titulares, o encargo do imposto é 

repartido proporcionalmente por todos eles.  
3 - Para efeitos do n.º 1, considera-se titular 

do interesse económico:  
 

a) Nas transmissões por morte, a herança e 
os legatários e, nas restantes 

transmissões gratuitas, bem como no 
caso de aquisições onerosas, os 
adquirentes dos bens;  

b) No arrendamento e subarrendamento, o 

locador e o sublocador;  
c) Nas apostas, o apostador;  
d) No comodato, o comodatário;  

e) Nas garantias, as entidades obrigadas à 
sua apresentação;  

f) Na concessão do crédito, o utilizador do 

crédito;  
g) Nas restantes operações financeiras 

realizadas por ou com intermediação de 
instituições de crédito, sociedades ou 

outras instituições financeiras, o cliente 
destas;  

h) Na publicidade, o afixante ou o 

publicitante;  
i) Nos cheques, o titular da conta;  
j) Nas letras e livranças, o sacado e o 

devedor;  
l) Nos títulos de crédito não referidos 

anteriormente, o credor;  
m) Nas procurações e substabelecimentos, 

o procurador e o substabelecido;  
n) No reporte, o primeiro alienante;  
o) Nos seguros, o tomador e, na actividade 

de mediação, o mediador;  
p) Na constituição de uma sociedade de 

capitais, a sociedade a constituir;  

q) No aumento de capital de uma sociedade 
de capitais, a sociedade cujo capital é 
aumentado;  

r) Na transferência de sede estatutária ou 

de direcção efectiva de uma sociedade 
de capitais, à sociedade cuja sede ou 
direcção efectiva é transferida;  

s) Em quaisquer outros actos, contratos e 
operações, o requerente, o requisitante, 
o primeiro signatário, o beneficiário, o 

destinatário dos mesmos, bem como o 
prestador ou fornecedor de bens e 
serviços.  

 

4 - Nos contratos de trabalho, o encargo do 

imposto é pago pelo empregador. (Aditado pela 
Lei 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

 

Artigo 7.º  
Outras isenções  

 

1 - São também isentos do imposto:  
 

a) Os prémios recebidos por resseguros 
tomados a empresas operando 

legalmente em Portugal;  
b) Os prémios e comissões relativos a 

seguros do ramo «Vida»;  

c) Os escritos de quaisquer contratos que 
devam ser celebrados no âmbito das 
operações realizadas, registadas, 
liquidadas ou compensadas através de 

entidade gestora de mercados 
regulamentados ou através de entidade 
por esta indicada ou sancionada no 

exercício de poder legal ou 
regulamentar, ou ainda por entidade 
gestora de mercados organizados 

registados na CMVM, que tenham por 
objecto, directa ou indirectamente, 
valores mobiliários, de natureza real ou 
teórica, direitos a eles equiparados, 

contratos de futuros, taxas de juro, 
divisas ou índices sobre valores 
mobiliários, taxas de juro ou divisas; 

(Redacção da Lei nº 107-B/2003, de 31 
de Dezembro) 

d) As garantias inerentes a operações 

realizadas, registadas, liquidadas ou 
compensadas através de entidade 
gestora de mercados regulamentados ou 
através de entidade por esta indicada ou 

sancionada no exercício de poder legal 
ou regulamentar, ou ainda por entidade 
gestora de mercados organizados 

registados na CMVM, que tenham por 
objecto, directa ou indirectamente, 
valores mobiliários, de natureza real ou 

teórica, direitos a eles equiparados, 
contratos de futuros, taxas de juro, 
divisas ou índices sobre valores 
mobiliários, taxas de juro ou divisas; 

(Redacção da Lei nº 107-B/2003, de 31 
de Dezembro) 

e) Os juros e comissões cobrados, as 

garantias prestadas e, bem assim, a 
utilização de crédito concedido por 
instituições de crédito, sociedades 

financeiras e instituições financeiras a 
sociedades de capital de risco, bem 
como a sociedades ou entidades cuja 
forma e objecto preencham os tipos de 

instituições de crédito, sociedades 
financeiras e instituições financeiras 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_107-b-2003_de_31_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2004.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_107-b-2003_de_31_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2004.pdf
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previstos na legislação comunitária, 
umas e outras domiciliadas nos Estados 
membros da União Europeia ou em 

qualquer Estado, com excepção das 
domiciliadas em territórios com regime 
fiscal privilegiado, a definir por portaria 

do Ministro das Finanças; (Redacção da 

Lei nº 107-B/2003, de 31 de Dezembro) 
f) As garantias prestadas ao Estado no 

âmbito da gestão da respectiva dívida 

pública directa com a exclusiva 
finalidade de cobrir a sua exposição a 
risco de crédito;  

g) As operações financeiras, incluindo os 
respectivos juros, por prazo não superior 
a um ano, desde que exclusivamente 
destinadas à cobertura de carência de 

tesouraria e efectuadas por sociedades 
de capital de risco (SCR) a favor de 
sociedades em que detenham 

participações, bem como as efectuadas 
por sociedades gestoras de participações 
sociais (SGPS) a favor de sociedades por 

elas dominadas ou a sociedades em que 
detenham participações previstas no n.º 
2 do artigo 1.º e nas alíneas b) e c) do 
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

495/88, de 30 de Dezembro, e, bem 
assim, efectuadas em benefício da 
sociedade gestora de participações 

sociais que com ela se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo;  

h) As operações, incluindo os respectivos 

juros, referidas na alínea anterior, 
quando realizadas por detentores de 

capital social a entidades nas quais 
detenham directamente uma 

participação no capital não inferior a 
10% e desde que esta tenha 
permanecido na sua titularidade durante 

um ano consecutivo ou desde a 
constituição da entidade participada, 
contanto que, neste último caso, a 

participação seja mantida durante 
aquele período;  

i) Os empréstimos com características de 
suprimentos, incluindo os respectivos 

juros efectuados por sócios à sociedade 
em que seja estipulado um prazo inicial 
não inferior a um ano e não sejam 

reembolsados antes de decorrido esse 
prazo;  

j) Os mútuos constituídos no âmbito do 

regime legal do crédito à habitação até 
ao montante do capital em dívida, 
quando deles resulte mudança da 
instituição de crédito ou sub-rogação nos 

direitos e garantias do credor 
hipotecário, nos termos do artigo 591.º 
do Código Civil;  

 

l) Os juros cobrados por empréstimos para 
aquisição, construção, reconstrução ou 
melhoramento de habitação própria;  

m) O reporte de valores mobiliários ou 
direitos equiparados realizado em bolsa 
de valores; (Redacção dada pela Lei n.º 

60-A/2005, de 30 de Dezembro) 

n) O crédito concedido por meio de conta 
poupança-ordenado, na parte em que 
não exceda, em cada mês, o montante 

do salário mensalmente creditado na 
conta;  

o) Os actos, contratos e operações em que 

as instituições comunitárias ou o Banco 
Europeu de Investimentos sejam 
intervenientes ou destinatários;  

p) O jogo do bingo e os jogos organizados 

por instituições de solidariedade social, 
pessoas colectivas legalmente 
equiparadas ou pessoas colectivas de 

utilidade pública que desempenhem 
única e exclusiva ou predominantemente 
fins de caridade, assistência ou 

beneficência, quando a receita se destine 
aos seus fins estatutários ou, nos termos 
da lei, reverta obrigatoriamente a favor 
de outras entidades;  

q) A constituição e o aumento do capital 
resultante da entrega por uma ou mais 
sociedades de capitais da totalidade do 

respectivo património ou de um ou 
vários ramos da sua actividade a uma ou 
mais sociedades de capitais em vias de 

constituição ou já existentes; (Redacção 
dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 

Dezembro) 
r) A constituição e o aumento do capital 

social das sociedades gestoras de 
participações sociais (SGPS) e das 
sociedades de capital de risco (SCR).  

s) Os registos e averbamentos relativos a 
veículo que utilize exclusivamente 
energia eléctrica ou solar, ou outra 

forma não poluente de energia, 
efectuados em conservatórias de registo 
e respectivos postos de atendimento ou 
em serviços desconcentrados da 

Direcção-Geral de Viação. (Aditada pela 
Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 

 

2 - O disposto nas alíneas g) e h) do n.º 1 não 
se aplica quando qualquer dos intervenientes 
não tenha sede ou direcção efectiva no território 

nacional, com excepção das situações em que o 
credor tenha sede ou direcção efectiva noutro 
Estado membro da União Europeia ou num 
Estado em relação ao qual vigore uma 

convenção para evitar a dupla tributação sobre o 
rendimento e o capital acordada com Portugal, 
caso em que subsiste o direito à isenção, salvo 

se o credor tiver previamente realizado os 
financiamentos previstos nas alíneas g) e h) do 
n.º 1 através de operações realizadas com 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_107-b-2003_de_31_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2004.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
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instituições de crédito ou sociedades financeiras 
sediadas no estrangeiro ou com filiais ou 
sucursais no estrangeiro de instituições de 

crédito ou sociedades financeiras sediadas no 
território nacional.  

3 - O disposto na alínea i) do n.º 1 não se 

aplica quando o sócio seja entidade domiciliada 

em território sujeito a regime fiscal privilegiado, 
a definir por portaria do Ministério das Finanças.  

4 - Mantêm-se em vigor as isenções nas 

transmissões gratuitas, constantes de acordos 
entre o Estado e quaisquer pessoas, de direito 
público ou privado.  

 
TABELA GERAL DO IMPOSTO DO SELO 

5   Comodato - sobre o seu valor, quando exceda 0,8%  

6   Depósito civil, qualquer que seja a sua forma - sobre o respectivo valor 0,5% 

9 
  

Exploração, pesquisa e prospecção de recursos geológicos integrados no domínio 

público do Estado - por cada contrato administrativo € 25 

14  
  

Marcas e patentes - sobre o valor resultante das taxas devidas por todos os 
registos e diplomas 24% 

16    Operações aduaneiras:  

16.1  

  

Declarações de sujeição de mercadorias não comunitárias a um regime 
aduaneiro, com excepção do regime de trânsito, feitas por escrito, por processo 
informático ou, oficiosamente, com base em declaração verbal do interessado - 

por cada uma € 1,50  

16.2    Venda administrativa de mercadorias - por cada guia € 1 

16.3    Guia de emolumentos - por cada uma € 1 

16.4    Guia de depósito - por cada uma  € 1,50 

16.5  
  

Licenças para movimento de embarcações fora do respectivo ancoradouro - por cada 
uma:  

16.5.1    De cabotagem e de longo curso € 8 

16.5.2    De navegação costeira  € 1 

16.6    Alvará de saída de embarcações para viagem - por cada um:  

16.6.1    De navegação costeira 
€ 1   

16.6.2    De cabotagem e de longo curso  
€ 8   

16.7  
  

Formulários de tráfego aéreo de saída nos voos comerciais internacionais - por 

cada um  € 8 

16.8  
  

Formulários de tráfego aéreo de saída nos voos comerciais domésticos - por cada 
um  € 3  

16.9  
  

Outras guias, licenças e formulários não especificados em qualquer verba deste 
número - por cada um . 

€ 
1,50 

24  

  

Títulos de dívida pública emitidos por governos estrangeiros, com exclusão dos 

títulos de dívida pública emitidos por Estados membros da União Europeia, quando 
existentes ou postos à venda no território nacional - sobre o valor nominal 0,9% 

25  
  

Vales de correio e telegráficos, com excepção dos chamados «de serviço» - por 
cada um 

€ 
0,05  

26    Entradas de capital:  
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26.7  

  

Transferência de um Estado membro para outro Estado membro da sede de 
direcção efectiva de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva que seja 
considerada, para efeitos de cobrança do imposto sobre as entradas de capital, 

como sociedade de capitais no Estado membro referido em último lugar, e não o 
era no outro Estado membro, salvo quando tenha sido cobrado o imposto previsto 

na Directiva n.º 69/335/CE , de 17 de Julho, no Estado de proveniência - sobre o 
valor real dos bens de qualquer natureza pertencentes à sociedade à data da 

transferência, após dedução das obrigações e dos encargos que a onerem nesse 
momento  0,4%  

26.8  

  

Transferência de um Estado membro para outro Estado membro da sede 

estatutária de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva cuja sede de 
direcção efectiva se situe num país terceiro e que seja considerada, para efeitos 
de cobrança do imposto sobre as entradas de capital, como sociedade de capitais 

no Estado membro referido em último lugar, e não o era no outro Estado 
membro, salvo quando tenha sido cobrado o imposto previsto na Directiva n.º 
69/335/CE , de 17 de Julho, no Estado de proveniência - sobre o valor real de 
bens de qualquer natureza pertencentes à sociedade à data da transferência, 

após dedução das obrigações e dos encargos que a onerem nesse momento 0,4% 

 

 

Directiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de 
Julho de 1969, relativa aos impostos indirectos 

que incidem sobre as reuniões de capitais 

JO L 249 de 3.10.1969, p. 25—29 
 
 
 

 
 
 

 
 

Directiva 2008/7/CE do Conselho, de 12 de 

Fevereiro de 2008 , relativa aos impostos 
indirectos que incidem sobre as reuniões de 

capitais 
JO L 46 de 21.2.2008, p. 11—22 
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CAPÍTULO VIII 

Impostos Especiais 

Secção I 

Impostos Especiais de Consumo 

Artigo 69.º 

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 

Os artigos 7.º, 18.º, 35.º, 45.º,47.º, 52.º, 55.º, 57.º, 61.º, 70.º, 73.º, 74.º, 83.º, 84.º e 94.º do Código dos 

Impostos Especiais de Consumo, abreviadamente designado por Código dos IEC, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 7.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - No caso de não ser possível determinar, com exactidão, o momento em que ocorreu a 

introdução no consumo, o momento a considerar para efeitos de exigibilidade do 

imposto é o da constatação dessa introdução pela autoridade aduaneira. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

Artigo 18.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - Considera-se forma de transporte atípica o transporte de combustível que não se 

encontre no reservatório de um veículo ou num recipiente de reserva apropriado, até 
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ao limite de 50 litros, bem como o transporte de produtos líquidos para aquecimento 

que não seja efectuado em camiões-cisternas utilizados por operadores profissionais. 

Artigo 35.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - [...]: 

a) Na expedição, até ao momento da partida do meio de transporte; 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

Artigo 45.º 

[…] 

1 - O representante fiscal e o operador registado prestam garantia, cujo montante mínimo, 

sempre que se trate de autorizações de recepção de produtos sujeitos a taxas positivas, 

é igual a 25% do imposto médio mensal, calculado sobre as declarações de introdução 

no consumo processadas no ano anterior ou, no caso de início de actividade, do valor 

médio mensal que se espera atingir no primeiro ano.  

2 - […]. 
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Artigo 47.º 

[…] 

1 - Os montantes das garantias previstas no presente capítulo devem ser ajustados em 

função da alteração das circunstâncias, nomeadamente do número de operações 

efectuadas e do montante do imposto a garantir.  

2 - […]. 

3 - [Revogado]. 

Artigo 52.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido – € 6,91 

hl;  

b) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 8.º Plato – € 8,65/hl; 

c) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 8.º e inferior ou igual a 11º 

Plato – € 13,81/hl; 

d) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11.º e inferior ou igual a 13º 

Plato – € 17,30/hl; 

e) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13.º e inferior ou igual a 15º 

Plato – € 20,73/hl; 

f) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15.º Plato – € 24,26/hl. 

Artigo 55.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A taxa do imposto aplicável aos produtos intermédios é de € 58,31/hl. 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

401 

Artigo 57.º 

[…] 

1 - […]. 

2 -  A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas é de € 1001,35/hl. 

Artigo 58.º 

[…]  

[…]:  

a) Licores, tal como definidos no ponto 32 do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 

110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Janeiro de 2008, 

produzidos a partir de frutos, plantas, mel, leite e natas da Região; 

b) Aguardentes vínica e bagaceira destiladas na Região, com as características e 

qualidade definidas no ponto 4 e 6 do Anexo II do Regulamento (CE) n.° 

110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Janeiro de 2008. 

Artigo 61.º 

 […] 

1 - […]: 

a) Produzam por ano até ao limite máximo de 200.000 hl de cerveja, salvo no que 

respeita à Região Autónoma da Madeira, onde esse limite é de 300.000 hl, desde 

que, neste caso, 100.000 hl sejam consumidos naquela Região Autónoma; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - Em derrogação ao disposto no número anterior, consideram-se uma única empresa 

independente duas ou mais empresas cervejeiras cuja produção anual total não exceda 

200.000 hl de cerveja, com excepção da Região Autónoma da Madeira, onde esse limite 

é de 300. 000 hl. 

3 - […]. 
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Artigo 70.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

i) […]; 

ii) […]; 

iii) […]; 

iv) […]; 

v) […]; 

vi) […]; 

vii) […]; 

viii) Os produtos abrangidos pelos códigos NC 3824 90 91, 3824 90 97 e 2909 19 

10, quando destinados a ser utilizados como carburante ou combustível. 

b) […]; 

c) […]; 

d) «Nível de tributação», o montante total do ISP e de outras imposições cobradas, 

com exclusão do IVA, calculadas directa ou indirectamente, com base na 

quantidade de produtos energéticos à data da sua introdução no consumo. 

3 - […]. 

Artigo 73.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […].   
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4 - […]. 

5 - A taxa aplicável aos produtos petrolíferos e energéticos obtidos a partir de óleos 

usados ou de resíduos, e que sejam utilizados como carburante ou como combustível, 

são tributados de acordo com o nível de tributação aplicável a esses produtos. 

6 - […]. 

7 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) Com a taxa compreendida entre € 100 e € 220 /1000 l, o gasóleo de aquecimento 

classificado pelo código NC 2710 19 45. 

8 - […]. 

9 - Qualquer produto utilizado como carburante está sujeito ao nível de tributação 

aplicável ao produto petrolífero e energético carburante substituído.  

10 - […]. 

11 - […]. 

Artigo 74.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - O gasóleo colorido e marcado só pode ser adquirido pelos titulares de cartão com 

microcircuito instituído para efeitos de controlo da sua afectação aos destinos referidos 

no n.º 3, sendo o proprietário ou o responsável legal pela exploração dos postos 
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autorizados para a venda ao público responsabilizado pelo pagamento do montante de 

imposto resultante da diferença entre o nível de tributação aplicável ao gasóleo 

rodoviário e a taxa aplicável ao gasóleo colorido e marcado, em relação às quantidades 

que venderem e que não fiquem devidamente registadas no sistema informático 

subjacente aos cartões com microcircuito atribuídos. 

6 -  […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 83.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […].   

4 - […]: 

a) Elemento específico – € 65,40; 

b) Elemento ad valorem – 23,23%. 

5 - […]. 

Artigo 84.º 

[…]   

[…]: 

a)  […]; 

b) […]; 

c) Tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar – 46,23%; 

d) […]; 
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Artigo 94.º 

Proibição de detenção e comercialização  

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

2 - É ainda proibida a detenção, por particulares, de produtos de tabaco manufacturado que 

não tenham aposta a estampilha especial válida prevista no artigo anterior, em 

quantidades superiores a 800 cigarros ou 2 quilogramas, consoante sejam, 

respectivamente, cigarros ou os restantes produtos de tabaco. 

3 - Para efeitos do número anterior, as quantidades de tabaco são aplicáveis por pessoa, 

excepto se a circulação destes produtos se efectuar por meio de transporte particular, 

caso em que as quantidades são aplicáveis por meio de transporte, presumindo-se neste 

caso que o respectivo condutor é o seu detentor.» 
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Decreto-Lei nº 566/99,  
de 22 de Dezembro 

Procede a codificação do regime dos 

impostos especiais de consumo incidentes 

sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, 
sobre os produtos petrolíferos e sobre os 

tabacos manufacturados. Publica em anexo 

o Código dos Impostos Especiais de 
Consumo. 

 

CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE 
CONSUMO 

 

PARTE I 
Parte geral 

 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 

Artigo 7.º 

Exigibilidade 
 

1 - O imposto é exigível em território nacional 
no momento da introdução em consumo ou da 
constatação de perdas que devam ser tributadas 

em conformidade com o presente Código.  
2 - Considera-se introdução no consumo de 

produtos sujeitos a imposto: 
 

a) A saída desses produtos de um regime 
de suspensão; 

b) O fabrico desses produtos fora de um 

regime de suspensão; 
c) A importação desses produtos quando 

estes não se encontrem em regime de 

suspensão.  
 

3 - O imposto é também exigível: 
 

a) No momento da cessação ou violação 
dos pressupostos da isenção; 

b) No momento da recepção, quando o 

destinatário dos produtos seja um 
operador registado, um operador não 
registado ou um representante fiscal.  

 

4 - A taxa de imposto a aplicar em território 
nacional é a que estiver em vigor na data da 
exigibilidade.  

 

Artigo 18.º 

Presunção de afectação a fins comerciais 
 

1 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
anterior, o imposto torna-se exigível quando os 
produtos introduzidos no consumo noutro Estado 

membro forem detidos para fins comerciais em 
território nacional.  

2 - Constituem indício de afectação a fins 

comerciais, nomeadamente: 
 

a) O estatuto comercial e os motivos da 

detenção dos produtos; 

b) O local em que se encontram os 
produtos ou a forma de transporte 
utilizada; 

c) Qualquer documento relativo aos 

produtos; 
d) A natureza ou a quantidade dos 

produtos. 
 

3 - Para efeitos de aplicação da alínea d) do 
número anterior, presume-se que a detenção 

tem fins comerciais quando forem ultrapassados 
os seguintes limites:  

 

a) Tabaco manufacturado: 

Cigarros - 800 unidades; 
Cigarrilhas (charutos com um peso 

máximo de 3 g/unidade) - 400 

unidades; 
Charutos - 200 unidades; 
Tabaco para fumar - 1 kg; 

b) Bebidas alcoólicas: 
Bebidas espirituosas - 10 l; 
Produtos intermédios - 20 l; 
Vinhos (dos quais 60 l, no máximo, de 

vinhos espumantes) - 90 l; 
Cervejas - 110 l. 
 

4 - Presume-se que a detenção de produtos 
petrolíferos tem fins comerciais quando forem 
transportados por formas de transporte atípicas, 

efectuadas por particulares ou por sua conta.  
5 - Considera-se forma de transporte atípica o 

transporte de combustível que não se encontre 
no reservatório de um veículo ou num recipiente 

de reserva apropriado, bem como o transporte 
de produtos líquidos para aquecimento que não 

seja efectuado em camiões-cisternas utilizados 

por operadores profissionais.  
 

Artigo 35º 
Formalidades na circulação 

(Redacção dada pelo art.º 1.º, do Decreto-Lei 

n.º 162/2004, de 3 de Julho) 
 

1. O documento administrativo de 
acompanhamento é processado por transmissão 
electrónica de dados, devendo ser emitidos: 

 

a) Na circulação intracomunitária quatro 
exemplares, destinando-se: 

O exemplar n.º 1 ao expedidor; 
O exemplar n.º 2 ao destinatário; 
O exemplar n.º 3 a ser reenviado ao 
expedidor para apuramento; 

O exemplar n.º 4 às autoridades 
competentes do Estado membro de 
destino. 

b) Na circulação nacional, os exemplares 
n.os 1 e 2, destinando-se: 
O exemplar n.º 1 ao expedidor; 

O exemplar n.º 2 ao destinatário. 
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2. A transmissão electrónica do documento 
administrativo de acompanhamento deve ser 
efectuada nos seguintes prazos: 

 

a) Na expedição, com a antecedência 
mínima de seis horas em relação à 

partida do meio de transporte, sendo 

interrompida a contagem deste prazo 
fora das horas normais de 
funcionamento da estância aduaneira 

competente, incluindo sábados, 
domingos e feriados; 

b) Na recepção, de imediato, caso esta 

ocorra em dia útil ou, caso contrário, no 
1.º dia útil seguinte à data da recepção. 

 

3. Na circulação intracomunitária, quando o 

destino seja o território nacional, o exemplar n.º 
3 é visado pela estância aduaneira competente, 
devendo ser apresentado para o efeito até ao 

final do mês em que ocorreram as expedições. 
(Redacção dada pelo art.º 69.º, da Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro) 

4. Os operadores referidos no n.º 1 do artigo 

3.º devem enviar ao expedidor, para efeitos de 
apuramento, o exemplar referido no n.º 3 o 
mais tardar até ao dia 15 do mês seguinte ao da 

recepção. 
5. O exemplar a reenviar deve incluir as 

seguintes referências, necessárias ao 

apuramento: 
 

a) Endereço da estância aduaneira de que 
depende o destinatário; 

b) Data e local de recepção dos produtos; 
c) Designação dos produtos recebidos, para 

que se possa verificar se o envio está 

conforme com as indicações que 
constam do documento, devendo, em 
caso de conformidade, apor-se a menção 

"Envio conforme"; 
d) Número de referência ou de registo 

atribuído pela estância aduaneira 
competente, bem como o respectivo 

visto; 
e) Assinatura do destinatário ou da pessoa 

que o obrigue. 
 

6. O regime de suspensão do imposto é 
apurado: 

 

a) Pela colocação dos produtos numa das 
situações referidas no n.º 2 do artigo 6. 
°, em conformidade com as regras do 

respectivo regime aduaneiro suspensivo; 
b) Após a recepção pelo expedidor do 

exemplar de reenvio do documento 

administrativo de acompanhamento ou 
de uma cópia do documento comercial 
de acompanhamento devidamente 

anotados; 
c) Na circulação nacional, pela confirmação 

electrónica da recepção. 
 

7. Quando os produtos sujeitos a imposto que 
circulem sob o regime de suspensão de imposto 
forem exportados, este regime será apurado 

através de confirmação por parte da estância 
aduaneira de saída de que os produtos deixaram 
efectivamente o território comunitário, 

devolvendo-se ao expedidor o exemplar visado 

do documento de acompanhamento que lhe é 
destinado. 

8. O expedidor deve informar a estância 

aduaneira competente no prazo de dois meses a 
contar da data de expedição dos produtos sobre 
os casos de não apuramento do regime. 

9. Decorrido o prazo referido no número 
anterior e logo que seja constatada a situação 
de não apuramento, a estância aduaneira 
competente liquidará o imposto e notificará o 

sujeito passivo para efectuar o pagamento no 
prazo previsto no artigo 10.º. 

10. Os operadores referidos no n.º 1 do artigo 

3.º devem ainda prestar à estância aduaneira 
competente, nos termos a determinar por 
despacho do director-geral das Alfândegas e dos 

Impostos Especiais sobre o Consumo, as 
informações necessárias ao cálculo do imposto 
devido pela eventual introdução no consumo dos 
produtos em circulação. 

 

Artigo 45.º 
Garantias dos operadores e representantes 

 

1. O representante fiscal e o operador 
registado prestarão garantia, cujo montante 

mínimo, sempre que se trate de autorizações de 
recepção de produtos sujeitos a taxas positivas, 
será igual a 25% do imposto médio mensal, 

calculado sobre as declarações de introdução no 

consumo processadas no ano anterior ou, no 
caso de início de actividade, do valor médio 
mensal que se espera atingir no primeiro ano, 

não podendo aquele valor, no continente, ser 
inferior a € 50 000. (Redacção dada pelo art.º 
48.º, da Lei n.º 60-A/2005, de 30/12) 

2. O operador não registado prestará garantia 
nos termos do n.º 6 artigo 44.º. 

 

Artigo 47º 
Ajuste e alteração de garantias 

(Redacção dada pelo art.º 1.º, do Decreto-Lei 

n.º 162/2004, de 3 de Julho) 
 

1. Os montantes das garantias previstas no 

presente capítulo devem ser ajustados em 
função da alteração das circunstâncias, 
nomeadamente do número de operações 

efectuadas e do montante do imposto a garantir, 
não podendo o valor daí resultante ser inferior 
aos limites mínimos previstos nem superior a € 
2 500 000. 
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2. Nos casos de incumprimento das obrigações 
relativas a garantias, as percentagens referidas 
nos artigos anteriores poderão ser elevadas, por 

despacho do Director-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo, até ao 
montante total do imposto devido. 

3. Pode o Ministro das Finanças conceder uma 

redução extraordinária da garantia de 
armazenagem não inferior ao quádruplo do 
imposto médio mensal pago no ano anterior, 

com o limite mínimo de € 50 000, desde que: 
 

a) O estatuto tenha sido concedido há mais 

de um ano; 
b) O operador não tenha sido condenado 

pela prática de contra-ordenação 
tributária grave ou crime tributário; 

c) O imposto devido pelas introduções no 
consumo 

 

PARTE II 
Parte especial 

 

CAPÍTULO I 
Imposto sobre o álcool e as bebidas 

alcoólicas 
 

SECÇÃO II 
Base tributável e taxas 

 

Artigo 52.º 
Cerveja 

 

1. A unidade tributável da cerveja é constituída 
pelo número de hectolitros/grau plato, ou grau 
alcoólico adquirido, de produto acabado. 

2. As taxas do imposto sobre a cerveja são as 

seguintes: (Redacção dada pelo artigo 61.º, da 
Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

a) Superior a 0,5% vol. e inferior ou igual a 
1,2% vol. de álcool adquirido — € 
6,74/hl; 

b) Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido 

e inferior ou igual a 8° Plato — € 
8,44/hl; 

c) Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido 

e superior a 8° e inferior ou igual a 11°  
Plato — € 13,48/hl; 

d) Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido 

e superior a 11° e inferior ou igual a 13° 
Plato — € 16,88/hl; 

e) Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido 
e superior a 13° e inferior ou igual a 15° 

Plato — € 20,23/hl; 
f) Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido e 

superior a 15° Plato — € 23,67/hl. 

 
 
 

 
 
 

Artigo 55º 
Produtos intermédios 

 

1. A unidade tributável dos produtos 
intermédios é constituída pelo número de 
hectolitros de produto acabado. 

2. A taxa do imposto aplicável aos produtos 

intermédios é de € 56,89/hl. (Redacção dada 
pelo artigo 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

 
Artigo 57º 

Bebidas espirituosas 

 
1. A unidade tributável das bebidas 

espirituosas é constituída pelo hectolitro de 
álcool contido, na base de 100% de volume, à 

temperatura de 20º C. 
2. A taxa do imposto aplicável às bebidas 

espirituosas é de € 976,92/hl. (Redacção dada 

pelo artigo 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 
 

Artigo 58º 
Taxas na Região Autónoma dos Açores 

 
São fixadas em 25% das taxas em vigor no 

território do Continente as taxas do imposto 
sobre o álcool relativas aos produtos a seguir 
mencionados, produzidos e declarados para 

consumo na Região Autónoma dos Açores: 
(Redacção dada pelo art.º 1.º, da Lei n.º 
43/2003, de 22 de Agosto) 

 

a) Licores, tal como definidos na alínea r) 
do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento 

(CEE) n.º 1576/89, do Conselho, de 29 

de Maio, produzidos a partir de frutos e 
plantas da Região; (Redacção dada pelo 
artigo 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
b) Aguardentes vínica e bagaceira com as 

características e qualidade definidas nas 

alíneas d) e f) do n.º 4 do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) do Conselho n.º 
1576/89, de 29 de Maio. 

 

Artigo 61º 
Pequenas cervejeiras 

 

1. Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos 
relativos à constituição e funcionamento dos 
entrepostos fiscais de produção, o estatuto de 

pequena cervejeira poderá ser concedido pelo 
Director-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo a empresas que 
detenham um único entreposto fiscal de 

produção de cerveja e que, simultaneamente: 
 

a) Produzam por ano até ao máximo de 

200.000 hl de cerveja; 
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b) Sejam jurídica, económica e 
contabilisticamente independentes de 
outras empresas cervejeiras; 

c) Não operem sob licença ou por conta de 
outrem. 

 

2. Em derrogação ao disposto no n.º 1, 

consideram-se uma única empresa independente 
duas ou mais empresas cervejeiras cuja 
produção anual total não exceda 200.000 hl de 

cerveja. 
3. São fixadas em 50% da taxa normal as 

taxas aplicáveis à cerveja que as pequenas 

cervejeiras anualmente produzam e declarem 
para consumo. 
 

Capítulo II 

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e 
Energéticos 

 

Secção I 
Incidência e isenções 

 

Artigo 70º 
Incidência objectiva 

 
1. Estão sujeitos ao imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos: (Redacção dada pelo 
art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de 
Dezembro) 

 

a) Os produtos petrolíferos e energéticos; 
(Redacção dada pelo art.º 37.º, da Lei 
n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro) 

b) Quaisquer outros produtos destinados a 
serem utilizados, colocados à venda ou a 

serem consumidos em uso como 

carburante; 
c) Os outros hidrocarbonetos, com 

excepção da turfa e do gás natural, 

destinados a serem utilizados, colocados 
à venda ou a serem consumidos em uso 
como combustível. (Redacção dada pelo 
art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 31 

de Dezembro) 
 

2. Para efeitos deste imposto, consideram-se: 
 

a) ―Produtos petrolíferos e energéticos‖: 
(Redacção dada pelo art.º 37.º, da Lei 

n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro) 
i) Os produtos abrangidos pelos códigos NC 

1507 a 1518, quando destinados a 
serem utilizados como carburante ou 

combustível; 
 

ii) Os produtos abrangidos pelos 

códigos NC 2701, 2702 e 2704 a 
2715, com excepção do gás 
natural utilizado como 

combustível; 
iii) Os produtos abrangidos pelos 

códigos NC 2901 e 2902; 
 

iv) Os produtos abrangidos pelos 
códigos NC 2905 11 00, que não 
sejam de origem sintética, quando 

destinados a serem utilizados 
como carburante ou combustível; 

v) Os produtos abrangidos pelo 

código NC 3403; 

vi) Os produtos abrangidos pelo 
código NC 3811; 

vii) Os produtos abrangidos pelo 

código NC 3817; 
viii) Os produtos abrangidos pelo 

código NC 3824 90 99, quando 

destinados a serem utilizados 
como carburante ou combustível. 

 

b) ―Uso como carburante‖: a utilização de 

um produto como combustível em 
qualquer tipo de motor não estacionário; 

c) ―Uso como combustível‖: a utilização de 

um produto, através de combustão, 
desde que tal não seja considerado uso 
como carburante. 

 

3. Não estão sujeitos a imposto os produtos 
petrolíferos e energéticos consumidos nas 
instalações de um estabelecimento de produção 

dos referidos produtos, excepto os usados para 
fins alheios a essa produção. (Redacção dada 
pelo art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de 

Dezembro) 
 

Secção II 
Base tributável e taxas 

 
Artigo 73º 

Taxas 

 
1. Os valores das taxas unitárias do imposto 

sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

aplicável às gasolinas, aos gasóleos, aos 
petróleos e aos fuelóleos são fixados, para o 
continente, tendo em consideração o princípio da 
liberdade de mercado e as técnicas tributárias 

próprias, nos termos determinados anualmente 
pela lei do Orçamento do Estado. (Redacção 
dada pelo art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 

31 de Dezembro) 
2. O gasóleo misturado por razões técnicas ou 

operacionais com o fuelóleo será tributado com 

a taxa aplicável ao fuelóleo que for utilizado na 
mistura, desde que a operação seja aprovada 
pela autoridade aduaneira e realizada sob 
controlo aduaneiro. 

3. A taxa aplicável ao metano e aos gases de 
petróleo usados como carburante é de € 
108,78/1000 kg e, quando usados como 

combustível, é fixada entre € 7,81 e € 9/1000 
kg, sendo igualmente aplicável ao acetileno 
usado como combustível. (Redacção dada pelo 

artigo 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 
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4. A taxa aplicável ao gás natural usado como 
carburante é de € 2,78/gigajoule. (Redacção 
dada pelo artigo 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 

31 de Dezembro) 
5. A taxa aplicável aos produtos petrolíferos e 

energéticos obtidos a partir de óleos usados ou 

de resíduos, através de operação realizada sob 

controlo aduaneiro e que sejam usados como 
combustível, é de € 0,00/1000 Kg, sendo-lhes, 
contudo, aplicável uma taxa de imposto igual ao 

dobro da taxa aplicável ao fuelóleo com teor de 
enxofre superior a 1% no caso de não terem 
beneficiado de tal operação. (Redacção dada 

pelo art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de 
Dezembro) 

6. A taxa aplicável aos produtos petrolíferos e 
energéticos classificados pelas posições NC 

2701, 2702, 2704 e 2713 é fixada entre € 4,16 e 
€ 35/ 1000 kg. (Redacção dada pelo artigo 61.º, 
da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

7. Sem prejuízo das isenções previstas no 
presente diploma, os produtos petrolíferos e 
energéticos sujeitos a imposto que não constam 

dos números anteriores, quando utilizados em 
uso carburante ou em uso combustível, são 
tributados com as seguintes taxas: (Redacção 
dada pelo art.º 37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 

31 de Dezembro) 
 

a) Com a taxa aplicável à gasolina sem 

chumbo, os produtos petrolíferos e 
energéticos classificados pelos códigos 
NC 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 

10, 2707 50 10, 2710 11 21 a 2710 11 
31, 2901 10 00 a 2901 24 90, ex 2901 
29 00, 2902 11 00, ex 2902 19 80, 2902 

20 00 a 2902 44 00, 3811 11 10 e 3811 

11 90; (Redacção dada pelo art.º 33.º, 
da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro) 

b) Com a taxa aplicável ao petróleo, os 
produtos petrolíferos e energéticos 
classificados pelo código NC 2709 00 10, 

consumidos em uso carburante; 
c) Com a taxa aplicável ao petróleo colorido 

e marcado, os produtos petrolíferos e 
energéticos classificados pelo código NC 

2709 00 10, consumidos nos usos 
previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 74.º; 

d) Com a taxa aplicável ao fuelóleo com 

teor de enxofre inferior ou igual a 1 %, 
salvo quando consumidos na produção 
de electricidade, incluindo a co-geração, 

os produtos petrolíferos e energéticos 
classificados pelos códigos NC 2706 00 
00, 2707 91 00, 2707 99 11, 2707 99 
19, 2709 00 90, 2712 10 10 a 2712 20 

90, 2712 90 39 a 2712 90 99, 2715 00 
00, 3403 11 00 a 3403 19 99, 3817 00 
50 e 3817 00 80; (Redacção dada pelo 

art.º 33.º, da Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro) 

e) Com uma taxa compreendida entre € 
0,00 e € 5,99/1000 kg os produtos 
petrolíferos e energéticos classificados 

pelos códigos NC 2710 19 83 a 2710 19 
93; 

f) Com a taxa compreendida entre € 0 e € 

30/1000 kg os produtos petrolíferos e 

energéticos classificados pelos códigos 
NC 2710 19 81, 2710 19 99, 3811 21 00 
e 3811 29 00; (Redacção dada pelo art.º 

69.º, da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) 

g) Com a taxa compreendida entre € 100 e 

€ 200/1000 l, o gasóleo de aquecimento 
classificado pelo código NC 2710 19 45. 
(Redacção dada pelo artigo 61.º, da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

8. A fixação das taxas do imposto relativas aos 
produtos petrolíferos e energéticos referidos na 

parte final do n.º 3, no n.º 6 e nas alíneas e), f) 
e g) do número anterior, é feita por portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da economia. 
(Redacção dada pelo artigo 61.º, da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

9. Qualquer produto usado como carburante 

está sujeito à taxa aplicável ao produto 
petrolífero e energético carburante substituído. 
(Redacção dada pelo art.º 33.º, da Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro) 
10. Os produtos referidos nas alíneas a) e c) 

do n.º 1 do artigo 70.º usados como 

combustível, para os quais não esteja prevista 
qualquer taxa, estão sujeitos à taxa aplicável ao 
produto petrolífero e energético combustível 

substituído. (Redacção dada pelo art.º 33.º, da 

Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 
11. Os aditivos classificados pelo código NC 

3811 90 00 estão sujeitos à taxa aplicável aos 

produtos petrolíferos e energéticos nos quais se 
destinam a ser incorporados. (Aditado pelo art.º 
33.º, da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 

 
Artigo 74º 

Taxas reduzidas 
 

1. São tributados com taxas reduzidas o 
gasóleo, o gasóleo de aquecimento e o petróleo 
coloridos e marcados com os aditivos definidos 

por portaria do Ministro das Finanças. (Redacção 
dada pelo art.º 1.º, do Decreto-Lei n.º 
223/2002, de 30 de Outubro) 

2. O petróleo colorido e marcado só pode ser 
utilizado no aquecimento, iluminação e nos usos 
previstos no n.º 3 do presente artigo. 

3. O gasóleo colorido e marcado só pode ser 

consumido por: 
 

a) Motores estacionários utilizados na rega; 

b) Embarcações referidas na alínea c) e h) 
do n.º 1 do artigo 71.º; 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

411 

c) Tractores agrícolas, ceifeiras-
debulhadoras, moto-cultivadores, moto-
enxadas, moto-ceifeiras, colhedores de 

batatas automotrizes, colhedores de 
ervilha, colhedores de forragem para 
silagem, colhedores de tomate, 

gadanheiras-condicionadoras, máquinas 

de vindimar, vibradores de tronco para 
colheita de azeitona e outros frutos, bem 
como outros equipamentos 

automotrizes, aprovados por portaria 
conjunta dos Ministros das Finanças, e 
da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas; 
d) Veículos de transporte de passageiros e 

de mercadorias por caminhos-de-ferro; 
e) Motores fixos. 

f) Motores frigoríficos autónomos, 
instalados em veículos pesados de 
transporte de bens perecíveis, 

alimentados por depósitos de 
combustível separados, e que possuam 
certificação ATP (Acordo de Transportes 

Perecíveis), nos termos a definir em dos 
transportes e da agricultura. (Redacção 
dada pelo artigo 61.º, da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

4. O gasóleo de aquecimento só pode ser 
utilizado como combustível de aquecimento 

industrial, comercial ou doméstico. (Redacção 
dada pelo art.º 1.º, do Decreto-Lei n.º 
223/2002, de 30 de Outubro) 

5. O gasóleo colorido e marcado só pode ser 
adquirido pelos titulares do cartão com micro 
circuito instituído para efeitos de controlo da sua 

afectação aos destinos referidos no n.º 3, sendo 

o proprietário ou o responsável legal pela 
exploração dos postos autorizados 
responsabilizado pelo pagamento do imposto 

resultante da diferença entre a taxa do imposto 
aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa aplicável 
ao gasóleo colorido e marcado, em relação às 

quantidades que venderem e não fiquem 
devidamente registadas no sistema informático 
subjacente aos cartões com micro circuito 
atribuídos. (Redacção dada pelo art.º 69.º, da 

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 
6. A venda, a aquisição ou o consumo dos 

produtos referidos no n.º 1 com violação do 

disposto nos n.os 2, 3, 4 e 5 estão sujeitos às 
sanções previstas no Regime Geral das 
Infracções Tributárias e em legislação especial. 

(Redacção dada pelo art.º 69.º, da Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro) 

 
 

 
 
 

 
 

7. Para efeitos deste artigo, entendem-se por 
motores fixos os motores que se destinem à 
produção de energia e que, cumulativamente, se 

encontrem instalados em plataformas 
inamovíveis. (Redacção dada pelo art.º 1.º, do 
Decreto-Lei n.º 223/2002, de 30 de Outubro) 

 

8. Enquanto não existirem condições técnicas 
para a implementação do gasóleo de 
aquecimento com as características previstas no 

anexo da Portaria n.º 17/2003, de 9 de Janeiro, 
poderá na Região Autónoma da Madeira ser 
utilizado, colorido e marcado, o gasóleo 

classificado pelos códigos NC 2710 19 41, 2710 
19 45 e 2710 19 49. (Aditado pelo art.º 33.º, da 
Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 

9. Na aquisição do gasóleo colorido e marcado 

na Região Autónoma da Madeira é dispensada a 
utilização do cartão micro circuito, enquanto não 
existirem as condições técnicas descritas no 

número anterior. (Aditado pelo art.º 33.º, da Lei 
n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 
 

Capítulo III 
Imposto sobre o Tabaco 

 
Secção II 

Base tributável e taxas 
 

Artigo 83º 

Cigarros 
 

1. O imposto sobre o tabaco relativo a cigarros 

tem dois elementos: um específico e outro ad 
valorem. 

2. A unidade tributável do elemento específico 
é constituída pelo milheiro de cigarros. 

3. O elemento ad valorem resulta da aplicação 
de uma percentagem única aos preços de venda 
ao público de todos os tipos de cigarros. 

4. As taxas dos elementos específico e ad 
valorem são as seguintes: (Redacção dada pelo 
art.º 61.º, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
 

a) Elemento específico – € 64,75; 
b) Elemento ad valorem – 23%. 

5. Os cigarros com um preço de venda ao 
público inferior ao preço de venda ao 
público dos cigarros que pertençam à 

classe de preços mais vendida, ficam 
sujeitos ao imposto que resultar da 
aplicação da taxa do imposto aos 

cigarros pertencentes à referida classe 
de preços. (Redacção dada pelo art.º 
37.º, da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de 
Dezembro) 
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Artigo 84º 
Restantes produtos de tabaco 

manufacturado 

(Redacção dada pelo art.º 61.º, da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

O imposto sobre o tabaco relativo a charutos, 

cigarrilhas, tabaco de corte fino destinado a 
cigarros de enrolar e restantes tabacos de fumar 
reveste a forma ad valorem, resultando da 

aplicação ao respectivo preço de venda ao 
público nas percentagens seguintes: 
 

a) Charutos — 12,25%; 
b) Cigarrilhas — 12,25%; 

c) Tabaco de corte fino destinado a cigarros 
de enrolar — 45,10%; 

d) Restantes tabacos de fumar — 41,45%. 

 
Secção III 

Produção, armazenagem e circulação 

 

Artigo 94º 
Proibição de comercialização 

 

É proibida a comercialização, num território 
fiscal nacional, de tabaco manufacturado 
destinado ao consumo num outro território fiscal 

nacional, com fiscalidade diferenciada. 
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Regulamento (CE) n.°  110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro 

de 2008 , relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 

 1576/89 do Conselho 

Jornal Oficial nº L 039 de 13/02/2008 
 

ANEXO II 

BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
 
Categorias de bebidas espirituosas 

4. Aguardente vínica 
a) Entende-se por aguardente vínica uma bebida espirituosa: 
i) Obtida exclusivamente por destilação a menos de 86 % vol. de vinho ou de vinho aguardentado 

destinado à destilação ou por redestilação de um destilado de vinho a menos de 86 % vol., 
ii) Com um teor de substâncias voláteis igual ou superior a 125 gramas por hectolitro de álcool a 100 % 
vol., e 
iii) Com um teor máximo de metanol de 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente vínica é de 37,5 %; 
c) A aguardente vínica não pode ser objecto de adição de álcool tal como definida no ponto 5 do anexo I, 
diluído ou não; 

d) A aguardente vínica não pode ser aromatizada, o que não exclui métodos de produção tradicionais; 
e) A aguardente vínica só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar a cor; 
f) Quando a aguardente vínica for envelhecida, pode continuar a ser colocada no mercado como 

"aguardente vínica" desde que tenha sido amadurecida por um período igual ou superior ao período 
estipulado para a bebida espirituosa definida na categoria 5. 
6. Aguardente bagaceira ou bagaço de uva 
a) Entende-se por aguardente bagaceira ou bagaço de uva uma bebida espirituosa que satisfaz as 

seguintes condições: 
i) É obtida exclusivamente a partir de bagaço de uvas fermentadas e destiladas, quer directamente por 
vapor de água quer após adição de água, 

ii) Pode ser adicionada ao bagaço de uva uma quantidade máxima de borras de 25 kg por 100 kg de 
bagaço de uva utilizado, 
iii) A quantidade de álcool proveniente das borras não deve exceder 35 % da quantidade total de álcool 

no produto acabado, 

iv) A destilação deve ser efectuada com o próprio bagaço a menos de 86 % vol, 
v) É autorizada a redestilação ao mesmo título alcoométrico, 
vi) O teor de substâncias voláteis deve ser igual ou superior a 140 gramas por hectolitro de álcool a 100 

% vol. e o teor máximo de metanol deve ser de 1000 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.; 
b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente bagaceira ou bagaço de uva é de 37,5 %; 
c) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva não pode ser objecto de adição de álcool tal como definida 

no ponto 5 do anexo I, diluído ou não; 
d) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva não pode ser aromatizada, o que não exclui métodos de 
produção tradicionais; 

e) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva só pode conter caramelo como meio para adaptar a cor. 
32. Licor 
a) Entende-se por licor uma bebida espirituosa: 
i) Com um teor mínimo de açúcar, expresso em açúcar invertido, de: 

- 70 gramas por litro, para os licores de cereja cujo álcool etílico consista exclusivamente em aguardente 
de cereja, 
- 80 gramas por litro, para os licores de genciana ou similares elaborados exclusivamente com genciana 

ou plantas similares como única substância aromatizante, 
- 100 gramas por litro, em todos os outros casos; 
ii) Obtida por aromatização de álcool etílico de origem agrícola, ou de um destilado de origem agrícola, 

ou de uma ou mais bebidas espirituosas, ou de uma mistura dessas bebidas, edulcorada, à qual são 
adicionados produtos de origem agrícola ou géneros alimentícios tais como a nata, o leite ou outros 
produtos lácteos, frutos, vinho ou vinho aromatizado, tal como definido no Regulamento (CEE) n.o 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 1991, que estabelece as regras gerais relativas à definição, 

designação e apresentação dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos 
cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas [1]; 
b) O título alcoométrico volúmico mínimo dos licores é de 15 %; 

c) Na preparação dos licores só podem ser utilizados as substâncias e preparados aromatizantes naturais 
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definidos no artigo 1.o, n.o 2, alínea b), subalínea i), e alínea c), da Directiva 88/388/CEE, e as 
substâncias e preparados aromatizantes idênticos aos naturais definidos no artigo 1.o, n.o 2, alínea b), 
subalínea ii), dessa directiva. 

Todavia, as substâncias e preparados aromatizantes idênticos aos naturais definidos no artigo 1.o, n.o 2, 
alínea b), subalínea ii), da referida directiva, não podem ser utilizados na preparação dos seguintes 
licores: 

i) Licores de frutos: 

- groselha-negra, 
- cereja, 
- framboesa, 

- amora, 
- mirtilo, 
- citrinos, 

- amora amarela, 
- framboesa do ártico, 
- airela dos pântanos, 
- airela vermelha, 

- baga de espinheiro amarelo, 
- ananás; 
ii) Licores de plantas: 

- menta, 
- genciana, 
- anis, 

- genepi, 
- vulnerária; 
d) Quando é utilizado álcool etílico de origem agrícola para reproduzir métodos de produção bem 
estabelecidos, podem ser utilizados os seguintes termos compostos na apresentação de licores 

produzidos na Comunidade: 
- prune brandy, 
- orange brandy, 

- apricot brandy, 
- cherry brandy, 
- solbaerrom, também denominado rum de groselha-negra. 

No que diz respeito à rotulagem e apresentação destes licores, o termo composto deve figurar no rótulo, 
numa só linha, em caracteres uniformes do mesmo tipo e cor, devendo a denominação "licor" figurar na 

proximidade imediata, em caracteres de tamanho não inferior ao tipo do termo composto. Caso o álcool 
não seja proveniente da bebida espirituosa indicada, a sua origem deve ser indicada no rótulo, no mesmo 

campo visual do termo composto e da palavra "licor", quer indicando o tipo de álcool agrícola utilizado 
quer através da menção "álcool agrícola", sempre precedidos das expressões "obtido a partir de" ou "à 
base de". 
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Artigo 70.º 

Revogação de normas no âmbito dos IEC  

São revogados o n.º 2 do artigo 43.º, o n.º 3 do artigo 47.º e o artigo 103.º do Código dos IEC, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro. 
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Decreto-Lei nº 566/99,  
de 22 de Dezembro 

Procede a codificação do regime dos 

impostos especiais de consumo incidentes 

sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, 
sobre os produtos petrolíferos e sobre os 

tabacos manufacturados. Publica em anexo 

o Código dos Impostos Especiais de 
Consumo. 

 

CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE 
CONSUMO 

 

CAPÍTULO V 
Garantias dos créditos do Estado 

 
Artigo 43.º 

Garantias para armazenagem 
 

1 - A garantia para armazenagem será 

equivalente a 2% do montante do imposto 
médio mensal devido pelos produtos entrados 
em entreposto no ano anterior ou, no caso de 

início de actividade, da sua previsão média 
mensal para o primeiro ano, computando-se em 
qualquer caso o imposto que seria devido pelos 
produtos isentos.  

2 - O valor calculado nos termos do número 
anterior não pode, arredondado por excesso 
para a centena de milhar de escudos, ser inferior 

a 60000000$00 ou 30000000$00, consoante o 
entreposto a constituir se situe, 
respectivamente, no território do continente ou 

nas Regiões Autónomas.  

3 - Os titulares de entrepostos fiscais de 
produção ou de transformação, os organismos 
públicos e outras entidades que exerçam 

funções de intervenção, controlo da qualidade e 
defesa da denominação de origem dos produtos 
sujeitos a imposto, que sejam titulares de 

entrepostos fiscais de armazenagem, ficam 
dispensados da constituição de garantia.  

4 - A armazenagem de álcool ou bebidas 

alcoólicas tributados à taxa zero ou resultantes 
de medidas de intervenção comunitárias está 
dispensada da constituição de garantia.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Artigo 47.º 
Ajuste e alteração de garantias 

 

(Ver página 408 do artigo 69.º da PPL) 

 
SECÇÃO IV 
Fiscalização 

 
PARTE III 

Normas finais 

 
Artigo 103.º 

Isenções em lojas francas 

 
1 - Estão isentos do imposto os produtos 

adquiridos em postos de venda e transportados 
na bagagem pessoal de passageiros que viagem 

para um país terceiro efectuando uma travessia 
marítima ou um voo não comunitários.  

2 - Para efeitos do número anterior, entende-

se por: 
 

a) «Posto de venda» - qualquer 

estabelecimento situado num porto ou 
num aeroporto nacional e que satisfaça 
as condições previstas na legislação 
nacional aplicável;  

b) «Passageiros em viagem para um país 
terceiro» - qualquer passageiro na posse 
de um título de transporte, por via 

marítima ou aérea, que mencione como 
destino imediato um porto ou um 
aeroporto situado num país terceiro;  

c) «Travessia marítima ou voo não 
comunitário» - qualquer transporte, por 

via marítima ou aérea, iniciado em 
território nacional e cujo local de 

chegada esteja situado no interior de um 
país terceiro.  

 

3 - Os produtos vendidos a bordo de barcos ou 
aviões durante o transporte não comunitário de 
passageiros são equiparados a produtos 
vendidos em postos de venda.  

4 - O benefício da isenção prevista no n.º 1 
apenas se aplica aos produtos cujas quantidades 
não excedam, por pessoa e por viagem, os 

limites previstos pelas disposições comunitárias 
em vigor no âmbito do tráfego de passageiros 
entre países terceiros e a Comunidade.  
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Secção II 

Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

Artigo 71.º 

Taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 73.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, os 

valores das taxas unitárias do imposto aplicáveis no continente aos produtos indicados no n.º 2 são 

fixados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

economia, tendo em consideração os diferentes impactos ambientais de cada um dos produtos 

petrolíferos e energéticos, favorecendo gradualmente os menos poluentes. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a fixação, ou a respectiva alteração, é efectuada dentro 

dos seguintes intervalos: 

Produto 
 

Código NC Taxa do Imposto 
(em euros) 

Mínima Máxima 

Gasolina com chumbo……... 2710 11 51 a 2710 11 59 650,00 650,00 

Gasolina sem chumbo……... 2710 11 41 a 2710 11 49 359,00 650,00 

Petróleo……………………. 2710 19 21 a 2710 19 25 302,00 339,18 

Petróleo colorido e marcado.. 2710 19 25 0,00 149,64 

Gasóleo……………………. 2710 19 41 a 2710 19 49 278,00 400,00 

Gasóleo colorido e marcado.. 2710 19 41 a 2710 19 49 21,00 199,52 

Fuelóleo com teor de enxofre 
superior a 1%............................ 

 
2710 19 63 a 2710 19 69 

 
15,00 

 
34,92 

Fuelóleo com teor de enxofre 
inferior ou igual a 1%.............. 

 
2710 19 61 

 
15,00 

 
29,93 
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3 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º do referido Código, os valores das taxas unitárias do 

imposto aplicáveis na Ilha de São Miguel aos produtos a seguir indicados são fixados por resolução 

do Conselho do Governo Regional, podendo ser alterados dentro dos seguintes intervalos: 

Produto 

 

Código NC Taxa do Imposto 

(em euros) 

Mínima Máxima 

Gasolina com chumbo……... 2710 11 51 a 2710 11 59 650,00 650,00 

Gasolina sem chumbo……... 2710 11 41 a 2710 11 49 359,00 650,00 

Petróleo…………………….    2710 19 21 a 2710 19 25 49,88 339,18 

Gasóleo……………………. 2710 19 41 a 2710 19 49 49,88 400,00 

Gasóleo agrícola…………… 2710 19 41 a 2710 19 49 21,00 199,52 

Fuelóleo com teor de enxofre 

superior a 1%............................ 

 

2710 19 63 a 2710 19 69 

 

0,00 

 

34,92 

Fuelóleo com teor de enxofre 

inferior ou igual a 1%.............. 

 

2710 19 61 

 

0,00 

 

29,93 

4 - Para efeitos do disposto no artigo 76.º do referido Código, os valores das taxas unitárias do 

imposto aplicáveis na Região Autónoma da Madeira aos produtos referidos no n.º 2 são fixados 

por portaria do membro competente do Governo Regional, podendo ser alterados dentro dos 

intervalos fixados no mesmo número. 
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Decreto-Lei nº 566/99, 
de 22 de Dezembro 

Procede a codificação do regime dos impostos 

especiais de consumo incidentes sobre o álcool e 

as bebidas alcoólicas, sobre os produtos 
petrolíferos e sobre os tabacos manufacturados. 
Publica em anexo o Código dos Impostos 

Especiais de Consumo. 
 
CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 

 
SECÇÃO II 

Base tributável e taxa 

 
Artigo 73.º 

Taxas 
 

(Ver página 410 do artigo 69.º da PPL) 
 

Artigo 75.º 

Taxas na Região Autónoma dos Açores 
(Redacção dada pelo n.º 3 do art.º 48.º, da Lei n.º 3-

B/2000, de 4 de Abril) 

 
1. Os valores das taxas unitárias do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos são fixados, para 
a Região Autónoma dos Açores, tendo em consideração 

o princípio de liberdade de mercado e as técnicas 
tributárias próprias, nos termos determinados 
anualmente pelo decreto legislativo regional que aprova 

o Orçamento da Região. 
2. As taxas do imposto aplicáveis nas ilhas dos 

Açores são inferiores às taxas aplicáveis na Ilha de S. 

Miguel, a fim de compensar os sobrecustos de 

transporte e armazenagem entre São Miguel ou o 
Continente e as respectivas ilhas. 

3. Os sobrecustos referidos no número anterior 

serão determinados semestralmente pelo Governo 
Regional. 
 

Artigo 76º 
Taxas na Região Autónoma da Madeira 

 

Os valores das taxas unitárias do imposto sobre os 
produtos petrolíferos e energéticos são fixados, para a 
Região Autónoma da Madeira, tendo em consideração o 
princípio de liberdade de mercado e as técnicas 

tributárias próprias, nos termos determinados 
anualmente pelo decreto legislativo regional que aprova 
o Orçamento da Região. 
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Artigo 72.º 

Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

1 - Mantém-se em vigor em 2009 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 

energéticos, no montante de € 0,005 por litro para a gasolina e no montante de € 0,0025 por litro 

para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, que constitui receita própria do fundo 

financeiro de carácter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de Março, até ao 

limite máximo de 30 milhões de euros anuais. 

2 - O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitárias fixados nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo anterior. 
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Decreto-Lei n.º 63/2004, 
de 22 de Março 

Cria junto do Instituto de Financiamento e 

Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e 

Pescas (IFADAP) o Fundo Florestal 
Permanente. 

 

A criação de um fundo financeiro de carácter 
permanente destinado a apoiar a gestão florestal 
sustentável, nas suas diferentes valências, 

encontra-se prevista na Lei de Bases da Política 
Florestal, de 17 de Agosto de 1996, embora 
nunca tenha sido objecto de regulamentação.  

O presente diploma dá cumprimento ao 
disposto naquela Lei e na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 178/2003, de 17 de Novembro, 
que determina a criação do Fundo Florestal 

Permanente.  
O campo de intervenção dos incentivos a 

aplicar pelo Fundo amplia as áreas já 

contempladas na Lei de Bases, que passam a 
incluir o apoio, de forma integrada, a estratégia 
de reestruturação fundiária, de planeamento e 

de gestão florestal, o reforço da organização de 
capacidade técnica dos produtos florestais, 
actividade que exerce em estreita articulação 
com a autoridade florestal nacional.  

Os recursos financeiros a afectar ao Fundo são 
os provenientes de fontes que garantem a 
estabilidade e a continuidade dos apoios a 

conceder, na dupla perspectiva da internalização 
das externalidades positivas geradas pelo sector 
florestal e do reinvestimento de receitas e 

rendimentos do Estado originados na actividade 

florestal.  
Como princípios relevantes para a actuação do 

Fundo devem destacar-se a transparência e a 

simplificação de procedimentos, apoiadas numa 
organização de planeamento, orçamentação, 
«reporte» de actividades e prestação de contas 

que, a todo o momento, permitam o completo 
escrutínio público do seu funcionamento.  

Assim: 

No desenvolvimento do regime jurídico 
estabelecido pela Lei n.º 33/96, de 17 de 
Agosto, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta 

o seguinte:  
 

Artigo 1.º 

Designação 
 

1 - É criado junto do Instituto de 

Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da 
Agricultura e Pescas (IFADAP) o Fundo Florestal 
Permanente, doravante designado por Fundo.  

2 - O Fundo constituiu-se como um património 

autónomo desprovido de personalidade jurídica.  
 
 

 

Artigo 2.º 
Objectivos 

 

São objectivos do Fundo: 
 

a) Promover, através dos incentivos 
adequados, o investimento, gestão e 

ordenamento florestais, nas suas 
distintas valências, incluindo a 
valorização e expansão do património 

florestal, e apoiar os respectivos 
instrumentos de ordenamento e gestão;  

b) Apoiar as acções de prevenção dos fogos 

florestais; 
c) Instituir mecanismos financeiros 

destinados a viabilizar modelos 
sustentáveis de silvicultura e acções de 

reestruturação fundiária, 
emparcelamento e aquisição de terra;  

d) Financiar acções específicas de 

investigação aplicada, demonstração e 
experimentação;  

e) Valorizar e promover as funções 

ecológicas, sociais e culturais dos 
espaços florestais e apoiar a prestação 
de serviços ambientais e de conservação 
dos recursos naturais;  

f) Desenvolver outras acções e criar 
instrumentos adicionais que contribuam 
para a defesa e sustentabilidade da 

floresta portuguesa.  
 

Artigo 3.º 

Apoios 
 

1 - O programa de apoios financeiros a 
conceder pelo Fundo, e o respectivo 

regulamento, será aprovado pelo Ministro da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, 
ouvida a autoridade nacional de florestas.  

2 - O programa de apoios referidos no número 
anterior será elaborado no âmbito da 
programação anual e plurianual do Fundo, 

devendo o mesmo articular-se com os regimes 
de apoios ao sector florestal existentes, de 
âmbito nacional e comunitário.  

3 - Os apoios financeiros a conceder pelo 

Fundo podem revestir as formas de subsídios 
reembolsáveis ou não reembolsáveis, de linhas 
de crédito bonificado ou não bonificado, de 

prémios de seguros florestais e de garantias.  
4 - Os apoios financeiros a atribuir pelo Fundo 

incidem, nomeadamente, nas seguintes áreas:  
 

a) Ordenamento e gestão florestal; 
b) Prevenção de incêndios e respectivas 

infra-estruturas; 

c) Arborização e rearborização com espécies 
florestais de relevância ambiental e de 
longos ciclos de produção;  

d) Reestruturação fundiária, 
emparcelamento e aquisição de terra; 
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e) Seguros florestais; 
f) Acções específicas de investigação 

aplicada, demonstração e 

experimentação; 
g) Sistemas de certificação de gestão e dos 

produtos florestais. 
 

5 - O Fundo poderá participar em entidades 
financeiras, públicas ou privadas, promotoras do 
investimento florestal.  

6 - Poderá igualmente o Fundo destinar meios 
financeiros à expropriação de imóveis destinados 
à instalação de infra-estruturas de prevenção de 

incêndios e ao financiamento de obras coercivas 
que se demonstrem necessárias ao cumprimento 
do disposto no artigo 2.º do presente diploma.  

 

Artigo 4.º 
Receitas 

 

Constituem receitas do Fundo: 
 

a) O produto dos impostos ou taxas que lhe 
sejam consignadas por lei, 

designadamente o produto de uma 
percentagem do imposto que incide 
sobre o consumo dos produtos 

petrolíferos e energéticos, a definir por 
lei;  

b) O rendimento do material lenhoso 

resultante da exploração florestal das 
matas públicas e comunitárias, sob a 
gestão do Estado, em percentagem a 
definir por despacho conjunto dos 

Ministros da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas e das 

Cidades, Ordenamento do Território e 

Ambiente;  
c) A percentagem do valor das coimas que 

lhe esteja afecta por lei; 

d) O produto das aplicações financeiras dos 
capitais disponíveis; 

e) O produto de doações, heranças, legados 
ou contribuições mecenáticas; 

f) O produto da alienação, oneração ou 
cedência temporária de bens ou direitos 
do seu património;  

g) Quaisquer outras receitas que lhe sejam 
atribuídas por lei ou negócio jurídico.  

 

NOTA: O artigo 65º da Lei nº 67-A/2007, de 
31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 
2008), refere-se a uma receita consignada no 
artigo 4º, alínea a), do Decreto-Lei nº 63/2004, 

de 22 de Março. 

Artigo 5.º 
Despesas 

 

Constituem despesas do Fundo as que 
resultem de encargos decorrentes da aplicação 
do presente diploma.  

 

Artigo 6.º 
Colaboração de outras autoridades ou 

entidades 

 
O IFADAP poderá solicitar a entidades públicas 

e privadas, designadamente à autoridade 

florestal nacional, as informações e a 
colaboração que se revelem necessárias à 
prossecução dos objectivos do Fundo.  

 

 
 

Lei n.º 67-A/2007,  

de 31 de Dezembro 
Orçamento do Estado para 2008 

 

CAPÍTULO VIII 
Impostos especiais 

 
SECÇÃO II 

Imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 

 

Artigo 65.º 
Adicional às taxas do imposto sobre os 

produtos petrolíferos e energéticos 

 
1 - Mantém-se em vigor em 2008 o adicional 

às taxas do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos, no montante de 

(euro) 0,005 por litro para a gasolina e no 
montante de (euro) 0,0025 por litro para o 
gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e 

marcado, que constitui receita própria do fundo 
financeiro de carácter permanente previsto no 
Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de Março, até ao 

limite máximo de 30 milhões de euros anuais.  
2 - O adicional a que se refere o número 

anterior integra os valores das taxas unitárias 
fixados nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

anterior.  
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Secção III 

Imposto sobre veículos 

Artigo 73.º 

Alteração à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho 

O artigo 10.º da Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 10.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A partir de 1 de Janeiro de 2010, a base tributável do imposto incidente sobre a 

generalidade dos automóveis ligeiros de mercadorias e dos automóveis ligeiros de 

utilização mista é constituída, além da cilindrada, pelos respectivos níveis de emissão de 

dióxido de carbono, passando estes veículos a ser tributados por referência às taxas de 

imposto que figuram na tabela A do Código do ISV, publicado no anexo I à presente 

lei, sem prejuízo da redução que lhes seja aplicável. 

3 - Até ao final do ano de 2009, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 

I. P., deve implementar os mecanismos necessários à recolha e tratamento da 

informação relativa aos níveis de emissão de dióxido de carbono da totalidade dos 

automóveis sujeitos ao ISV.» 
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Lei n.º 22-A/2007, 

de 29 de Junho de 2007 

Procede à reforma global da tributação 
automóvel, aprovando o Código do Imposto sobre 

Veículos e o Código do Imposto Único de 

Circulação e abolindo, em simultâneo, o imposto 

automóvel, o imposto municipal sobre veículos, o 
imposto de circulação e o imposto de camionagem 

 
Artigo 10.º 

Regime transitório do ISV 
 

1 — Em derrogação do disposto no n.º 1 do artigo 4.º 

do Código do ISV, publicado no anexo I à presente lei, e 
a título transitório, a base tributável do imposto incidente 
sobre as autocaravanas, sobre os automóveis ligeiros de 

mercadorias e sobre os automóveis ligeiros de utilização 
mista previstos no artigo 9.º do referido código é 
exclusivamente constituída pela cilindrada. 

2 — A partir de 1 de Janeiro de 2009, a base 
tributável do imposto incidente sobre a generalidade dos 
automóveis ligeiros de mercadorias e dos automóveis 
ligeiros de utilização mista é constituída, além da 

cilindrada, pelos respectivos níveis de emissão de dióxido 
de carbono, passando estes veículos a ser tributados por 
referência às taxas de imposto que figuram na tabela A 

do Código do ISV, publicado no anexo I à presente lei, 
em prejuízo da redução que lhes seja aplicável.  

3 — Até ao final do ano de 2008, o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., deve 
implementar os mecanismos necessários à recolha e 
tratamento da informação relativa aos níveis de emissão 
de dióxido de carbono da totalidade dos automóveis 

sujeitos ao ISV. 
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Artigo 74.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 

Os artigos 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 22.º, 29.º, e 53.º do Código do Imposto sobre 

Veículos, aprovado pelo anexo I à Lei n.º 22–A/2007, de 29 de Junho, abreviadamente  designado por 

Código do ISV , passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 7.º 

[…] 

1 - A tabela A é aplicável aos automóveis de passageiros, aos automóveis ligeiros de 

utilização mista que não estejam previstos nos artigos 8.º e 9.º, e aos automóveis ligeiros 

de mercadorias que não estejam previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º, e na alínea b) do 

artigo 9.º. 

TABELA A 
 

Componente Cilindrada 

Escalão de Cilindrada 
(em centímetros cúbicos) 

Taxas por 
centímetros 

cúbicos 
(em euros) 

Parcela a Abater 
 

(em euros) 

Até 1250 ……………………………… 0,90 670,00 

Mais de 1250 …………………………. 4,25 4 857,50 

Componente Ambiental 

Escalão de CO2 
(em gramas por quilómetro) 

Taxas 
(em euros) 

Parcela a Abater 
(em euros) 

Veículos a Gasolina   

Até 115 5,00 475,00 

De 116 a 145 33,00 3 695,00 

De 146 a 175 40,00 4 710,00 

De 176 a 205 90,00 13 460,00 

Mais de 205 125,00 20 635,00 

Veículos a Gasóleo   
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Até 95 14,00 1 048,00 

De 96 a 120 48,00 4 278,00 

De 121 a 140 100,00 10 518,00 

De 141 a 170 120,00 13 318,00 

Mais de 170 168,00 21 478,00 

 

2 - […]. 

TABELA B  

Componente Cilindrada 

Escalão de Cilindrada 

(em centímetros cúbicos) 

Taxas por 

centímetros 

cúbicos 

(em euros) 

Parcela a Abater 

 

(em euros) 

Até 1250 ……………………………… 4,01 2.588,23 

Mais de 1250 …………………………. 9,48 9.429,88 

 

3 - Os veículos ligeiros equipados com sistema de propulsão a gasóleo, que apresentem 

níveis de emissões de partículas iguais ou superiores a 0,005 g/km, constantes dos 

respectivos certificados de conformidade, ou na sua inexistência, nas respectivas 

homologações técnicas, ficam sujeitos a um agravamento de € 500 no total do montante 

de imposto a pagar, depois de aplicadas as reduções a que houver lugar. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - [...]. 

7 - […]. 

8 - […]. 
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Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Automóveis ligeiros de passageiros que se apresentem equipados com motores 

híbridos, preparados para o consumo, no seu sistema de propulsão, quer de 

energia eléctrica ou solar, quer de gasolina ou gasóleo. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 10.º 

[…] 

[…]. 

TABELA C  

Escalão de cilindrada (cm3) Valor em Euros 

De 180 até 750 51,3 

Mais de 1250 102,5 

Artigo 11.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Sem prejuízo da liquidação provisória efectuada nos termos do n.º 1, o sujeito passivo 

pode requerer a avaliação do veículo ao director da alfândega, até ao termo do prazo 

de pagamento a que se refere o n.º 1 do artigo 27.º, tendo em vista a liquidação 

definitiva do imposto de acordo com a fórmula seguinte: 
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ISV = C 
VR

 ) IR x V (
   

Em que:  

ISV – representa o montante do imposto a pagar; 

V – representa o valor comercial do veículo a determinar pelo director da alfândega, após 

avaliação concreta do seu estado de conservação, feita em função dos elementos referidos 

no n.º 1; 

IR – representa o imposto sobre veículos incidente sobre o veículo de referência no ano da 

primeira matrícula do veículo a tributar; 

VR – é o preço de venda ao público de um veículo de referência no ano da primeira 

matrícula do veículo a tributar, tal como declarado pelo interessado, considerando-se como 

tal o veículo da mesma marca, modelo, e sistema de propulsão, ou, no caso de este não 

constar de informação disponível, de veículo similar, introduzido no mercado nacional, no 

mesmo ano em que o veículo a introduzir no consumo foi matriculado pela primeira vez; 

C – é o «Custo de Impacto Ambiental», aplicável a veículos sujeitos à tabela A, 

matriculados pela primeira vez até 30 de Junho de 2007 e cujo valor corresponde a 25% do 

resultado do apuramento da componente ambiental da referida tabela. 

4 - […]. 

5 - A impugnação judicial da liquidação do imposto com o fundamento de que o 

respectivo montante excede o valor do imposto apurado de acordo com a fórmula 

constante do n.º 3 depende de pedido prévio de avaliação do veículo apresentado nos 

termos do presente artigo. 

Artigo 12.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 
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b) Deter os veículos tributáveis em suspensão de imposto por prazo máximo de dois 

anos depois de apresentada a declaração aduaneira de veículos.  

c) […]; 

d) […]. 

3 - […]. 

Artigo 15.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […].  

3 - O estatuto de operador reconhecido confere ao sujeito passivo o direito de deter os 

veículos tributáveis em suspensão de imposto pelo prazo máximo de dois anos depois 

de apresentada a declaração aduaneira de veículos, implicando o cumprimento das 

obrigações a que estão sujeitos os operadores registados, sob pena de revogação da 

autorização nos termos estabelecidos no artigo anterior.  

Artigo 17.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Para efeitos de matrícula, os veículos automóveis ligeiros e pesados, as máquinas 

industriais, os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, ainda que excluídos do 

imposto, ficam sujeitos ao processamento da DAV. 

4 - […]. 

5 - Para efeitos do presente Código, e em derrogação do número de declarações previsto 

no n.º 5 do artigo 430.º-A da Reforma Aduaneira, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

46311, de 27 de Abril de 1965, é fixado em três o limite máximo de declarações 

aduaneiras de veículo a apresentar, por ano civil, perante a alfândega. 

Artigo 18.º 
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[…] 

1 - […]. 

2 - Apresentada a DAV pelos operadores registados, os veículos tributáveis permanecem 

em suspensão de imposto pelo período máximo de dois anos, termo até ao qual deve ser 

apresentado o pedido de introdução no consumo ou realizada a expedição, exportação 

ou sujeição dos veículos a outro regime fiscal de apuramento do regime suspensivo, 

considerando-se, de outro modo, haver introdução ilegal no consumo.  

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

Artigo 19.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Apresentada a DAV pelos operadores reconhecidos, os veículos tributáveis 

permanecem em suspensão de imposto pelo período máximo de dois anos, termo até 

ao qual deve ser apresentado o pedido de introdução no consumo ou realizada a 

expedição, exportação ou sujeição dos veículos a outro regime fiscal de apuramento do 

regime suspensivo, considerando-se, de outro modo, haver introdução ilegal no 

consumo.  

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 22.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - O documento comprovativo do pagamento do imposto com a anotação da matrícula 

nacional atribuída permite a utilização sem restrições dos veículos referidos no número 

anterior, bem como dos veículos introduzidos no consumo no estado de novo, pelo 

prazo de 60 dias contados desde a atribuição da matrícula.  

5 - […]. 

Artigo 29.º 

[…]. 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Para efeitos de reembolso do imposto, o requerente apresenta na alfândega 

comprovativo do cancelamento da matrícula nacional, bem como cópia da declaração 

de expedição do veículo ou, no caso de se tratar de uma exportação, cópia do 

documento administrativo único com a autorização de saída do veículo nele averbada.  

4 - […]. 

5 - […]. 

Artigo 53.º 

 […] 

1 - […]. 

2 - Os veículos referidos no número anterior que se encontrem equipados com motores 

preparados para o consumo exclusivo, no seu sistema de propulsão, de gás de petróleo 

liquefeito, gás natural ou de energia eléctrica, ou com motores híbridos, preparados para 

o consumo, no seu sistema de propulsão, quer de energia eléctrica ou solar, quer de 

gasolina ou gasóleo, ficam integralmente isentos de imposto. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 
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a) Os veículos devem possuir um nível de emissão de CO2 até 120 g/km, 

confirmadas pelo respectivo certificado de conformidade; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

6 - […].» 
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Lei n.º 22-A/2007,  
de 29 de Junho de 2007 

Procede à reforma global da tributação 

automóvel, aprovando o Código do Imposto 

sobre Veículos e o Código do Imposto Único 
de Circulação e abolindo, em simultâneo, o 
imposto automóvel, o imposto municipal 

sobre veículos, o imposto de circulação e o 
imposto de camionagem 
 

Republicação 
 

ANEXO I 

Código do Imposto sobre Veículos 
(a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º) 

 
Capítulo I 

Princípios e regras gerais 
 

Artigo 7.º 

Taxas normais – automóveis 
 

1 - A tabela A é aplicável aos automóveis de 

passageiros e aos automóveis ligeiros de 
utilização mista que não estejam previstos nos 
artigos 8.º e 9.º, sendo as taxas de imposto as 
seguintes:  
 

 
(Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
 

 

 
(Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
 

2 - A tabela B é aplicável aos veículos referidos 

nos n.os 2 e 3 do artigo 8.º e no artigo 9.º, nas 
percentagens aí previstas, sendo as taxas de 
imposto as seguintes:  

 

 
(Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
 

3 - Os veículos ligeiros equipados com sistema 
de propulsão a gasóleo, que apresentem níveis 
de emissões de partículas inferiores a 0,005 

g/km, constantes dos respectivos certificados de 
conformidade, ou na sua inexistência, nas 
respectivas homologações técnicas, beneficiam 

de uma redução de (euro) 500 no total do 
montante de imposto a pagar, depois de 
aplicadas as reduções a que houver lugar. 

(Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
4 - Quando da aplicação das tabelas de taxas a 

que se referem os n.os 1 e 2 resultar o 

apuramento de imposto inferior a (euro) 100, há 
lugar ao pagamento desta importância.  

5 - A cilindrada dos automóveis movidos por 

motores Wankel corresponde ao dobro da 
cilindrada nominal, calculada nos termos do 
Regulamento das Homologações CE de Veículos, 
Sistemas e Unidades Técnicas Relativo às 

Emissões Poluentes, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 202/2000, de 1 de Setembro.  

6 - Nas situações previstas na alínea b) do n.º 

2 do artigo 5.º, o montante do imposto a pagar 
é o que resulta da diferença entre o imposto 
incidente sobre o veículo após a respectiva 

operação, atento o tempo de uso entretanto 
decorrido, e o imposto originariamente pago, 
excepto nos casos de mudança de chassis, em 
que o imposto é devido pela totalidade.  
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7 - Os veículos fabricados antes de 1970, 
independentemente da sua proveniência ou 
origem, são tributados pela tabela B a que se 

refere o n.º 2, considerando as reduções 
decorrentes dos anos de uso mencionadas na 
tabela D a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º  

8 - Os veículos que se apresentem equipados 

com motores preparados para o consumo, no 
seu sistema de propulsão, exclusivamente de 
gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural 

são tributados, na componente ambiental, pelas 
taxas correspondentes aos veículos a gasolina, 
previstas na tabela a que se refere o n.º 1.  

 
Artigo 8.º 

Taxas intermédias – automóveis 
 

1 - É aplicável uma taxa intermédia, 
correspondente a 50% do imposto resultante da 
aplicação da tabela A a que se refere o n.º 1 do 

artigo anterior, aos seguintes veículos:  
 

a) Automóveis ligeiros de utilização mista, 

com peso bruto superior a 2500 kg, 
lotação mínima de sete lugares, 
incluindo o do condutor e que não 
apresentem tracção às quatro rodas, 

permanente ou adaptável;  
b) Automóveis ligeiros de passageiros que 

utilizem exclusivamente como 

combustível gases de petróleo liquefeito 
(GPL) ou gás natural;  

c) Automóveis ligeiros de passageiros que 

se apresentem equipados com motores 
híbridos, preparados para o consumo, no 
seu sistema de propulsão, quer de gás 

de petróleo liquefeito (GPL), gás natural, 

energia eléctrica ou solar, quer de 
gasolina ou gasóleo.  

 

2 - É aplicável uma taxa intermédia, 
correspondente a 55 % do imposto resultante da 
aplicação da tabela B a que se refere o n.º 2 do 
artigo anterior, aos seguintes veículos: 

(Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

 

a) Automóveis ligeiros de mercadorias, de 
caixa fechada, com lotação máxima de 
três lugares, incluindo o do condutor, e 

altura interior da caixa de carga, inferior 
a 120 cm;  

b) Automóveis ligeiros de mercadorias, de 
caixa fechada, com lotação máxima de 

três lugares, incluindo o do condutor, e 
tracção às quatro rodas, permanente ou 
adaptável.  

 

3 - É aplicável uma taxa intermédia, 
correspondente a 30% do imposto resultante da 

aplicação da tabela B a que se refere o n.º 2 do 
artigo anterior, aos automóveis ligeiros de 
mercadorias, de caixa aberta, ou sem caixa, com 
lotação superior a três lugares, incluindo o do 

condutor, que apresentem tracção às quatro 
rodas, permanente ou adaptável.  

 

Artigo 9.º 
Taxa reduzida – automóveis 

 

É aplicável uma taxa reduzida, correspondente 

a 10% do imposto resultante da aplicação da 
tabela B a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º, 
aos seguintes veículos:  

 

a) Automóveis ligeiros de utilização mista 
que, cumulativamente, apresentem peso 

bruto superior a 2300kg, comprimento 
mínimo da caixa de carga de 145 cm, 
altura interior mínima da caixa de carga 
de 130 cm medida a partir do respectivo 

estrado, que deve ser contínuo, antepara 
inamovível, paralela à última fiada de 
bancos, que separe completamente o 

espaço destinado ao condutor e 
passageiros do destinado às 
mercadorias, e que não apresentem 

tracção às quatro rodas, permanente ou 
adaptável;  

b) Automóveis ligeiros de mercadorias, de 
caixa aberta ou sem caixa, com lotação 

superior a três lugares, incluindo o do 
condutor e sem tracção às quatro rodas, 
permanente ou adaptável;  

c) Autocaravanas. 
 

Artigo 10.º 

Taxas - motociclos, triciclos e quadriciclos 
 

As taxas de imposto aplicáveis aos motociclos, 

triciclos e quadriciclos são as constantes da 

tabela seguinte:  
 

 
 

Artigo 11.º 
Taxas - veículos usados 

 

1 - O imposto incidente sobre veículos 
portadores de matrículas definitivas 
comunitárias atribuídas por outros Estados-
membros da União Europeia é objecto de 

liquidação provisória feita em função da 
desvalorização comercial média dos veículos no 
mercado nacional, ponderados factores como a 

respectiva marca, modelo, modo de propulsão, 
quilometragem, estado mecânico e de 
conservação, atentos os valores médios que 
resultam das publicações de referência no 

sector, apresentadas pelo interessado e 
reduzindo-se o imposto de acordo com a tabela 
seguinte:  
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2 - Para efeitos de aplicação do número 
anterior, entende-se por «tempo de uso» o 
período decorrido desde a atribuição da primeira 
matrícula e respectivos documentos pela 

entidade competente até ao termo do prazo para 
apresentação da declaração aduaneira de 
veículos.  

3 - Sempre que o sujeito passivo entenda que 
o imposto resultante da aplicação da tabela 
referida no n.º 1 excede o imposto residual 

incorporado em veículo idêntico ou similar, 
introduzido no consumo no ano da primeira 
matrícula do veículo em apreço, pode requerer a 
sua avaliação ao director da alfândega até ao 

termo do prazo de pagamento a que se refere o 
n.º 1 do artigo 27.º, tendo em vista a liquidação 
definitiva do imposto de acordo com a fórmula 

seguinte:  
 

ISV = (V x IR)/VR 

em que 
ISV - representa o montante do imposto a 

pagar; 
V - representa o valor comercial do veículo 

a determinar pelo director da alfândega, 
após avaliação concreta do seu estado 
de conservação, feita em função dos 

elementos referidos no n.º 1;  
IR - representa o imposto sobre veículos 

incidente sobre o veículo de referência 

no ano da primeira matrícula do veículo 
a tributar;  

VR - é o preço de venda ao público de um 
veículo de referência no ano da primeira 

matrícula do veículo a tributar, tal como 
declarado pelo interessado, 
considerando-se como tal o veículo da 

mesma marca, modelo e sistema de 
propulsão, ou, no caso de este não 
constar de informação disponível, de 

veículo similar, introduzido no mercado 
nacional, no mesmo ano em que o 
veículo a introduzir no consumo foi 
matriculado pela primeira vez.  

4 - Na falta de pedido de avaliação formulado 
nos termos do número anterior presume--se que 
o sujeito passivo aceita como definitiva a 

liquidação do imposto feita por aplicação da 
tabela constante do n.º 1.  

5 - A impugnação judicial da liquidação do 

imposto com o fundamento de que o respectivo 

montante excede o imposto residual incorporado 
em veículo usado idêntico ou similar introduzido 
no consumo no ano da primeira matrícula do 

veículo a que o imposto diz respeito depende de 
pedido prévio de avaliação do veículo 
apresentado nos termos do presente artigo.  

 
Capítulo II 

Estatuto dos sujeitos passivos 
 

Artigo 12.º 
Estatuto do operador registado 

 

1 - Operador registado é o sujeito passivo que 
se dedica habitualmente à produção, admissão 
ou importação de veículos tributáveis em estado 

novo ou usado e que é reconhecido como tal 
pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo, por meio 
de autorização prévia e atribuição de número de 

registo que o identifica nas relações que com ela 
mantém.  

2 - O estatuto de operador registado confere 

ao sujeito passivo os seguintes direitos:  
 

a) Apresentar, processar e imprimir a 

declaração aduaneira de veículos, na 
admissão ou importação de veículos, 
associando-lhe pedido de isenção ou 

redução do imposto;  

b) Deter os veículos tributáveis em 
suspensão de imposto por prazo máximo 
de três anos depois de apresentada a 

declaração aduaneira de veículos;  
c) Alienar os veículos novos a outro 

operador registado enquanto 

permaneçam em suspensão de imposto;  
d) Apresentar a declaração aduaneira de 

veículos em qualquer alfândega com 
competência em matéria deste imposto.  

 

3 - Além do que se encontra genericamente 
prescrito no presente código, o estatuto de 

operador registado implica o cumprimento das 
seguintes obrigações:  

 

a) Comunicar à Direcção-Geral das 

Alfândegas e dos Impostos Especiais 
sobre o Consumo, no prazo máximo de 
30 dias, a alteração dos gerentes ou 

administradores, bem como qualquer 
outra alteração dos pressupostos 
subjacentes à concessão do estatuto;  

b) Conservar as facturas e os certificados 
de conformidade respeitantes aos 
veículos objecto de declaração pelo 
prazo previsto na legislação aduaneira;  
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c) Apresentar os veículos tributáveis que se 
encontrem em regime de suspensão 
sempre que tal lhe seja solicitado;  

d) Prestar-se aos varejos e outros controlos 
determinados pela Direcção-Geral das 
Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo.  
 

Artigo 15.º 
Estatuto do operador reconhecido 

 

1 - Operador reconhecido é o sujeito passivo 
que, não reunindo as condições para se 

constituir como operador registado, se dedica 
habitualmente ao comércio de veículos 
tributáveis e procede à sua admissão ou 
importação em estado novo ou usado, sendo 

reconhecido como tal pela Direcção-Geral das 
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo através da atribuição de número de 

registo que o identifica nas relações que com ela 
mantém.  

2 - O estatuto de operador reconhecido é 

objecto de reconhecimento pelo director de 
alfândega da área de residência ou sede, 
mediante pedido formulado pelas pessoas 
singulares ou colectivas interessadas, reunidos 

que estejam os requisitos a que se refere o 
artigo 13.º, com exclusão das alíneas b) e c) do 
n.º 1.  

3 - O estatuto de operador reconhecido confere 
ao sujeito passivo o direito de deter os veículos 
tributáveis em suspensão de imposto pelo prazo 

máximo de seis meses depois de apresentada a 
declaração aduaneira de veículos, implicando o 
cumprimento das obrigações a que estão 

sujeitos os operadores registados, sob pena de 

revogação da autorização nos termos 
estabelecidos no artigo anterior.  

 

Capítulo III 
Introdução no consumo 

 

Artigo 17.º 

Tipos de declaração 
 

1 - A introdução no consumo e liquidação do 
imposto incidente sobre os veículos que não 
possuam matrícula nacional é titulada pela 

declaração aduaneira de veículos (DAV).  
2 - A liquidação do imposto incidente sobre os 

veículos que possuam matrícula nacional é 

titulada pela declaração complementar de 
veículos (DCV).  

3 - Para efeitos de matrícula, os veículos 

automóveis ligeiros, ainda que excluídos do 
imposto, os pesados e as máquinas industriais 
ficam sujeitos ao processamento da DAV.  

4 - A DAV pode ser processada por 

transmissão electrónica de dados, nos termos a 
definir por portaria do membro do Governo 
responsável pela área das Finanças.  

 
 

Artigo 18.º 
Introdução no consumo por operadores 

registados 
 

1 - Os operadores registados estão obrigados à 

apresentação da DAV no prazo máximo de 20 

dias úteis após a ocorrência do facto gerador do 
imposto.  

2 - Apresentada a DAV pelos operadores 
registados, os veículos tributáveis permanecem 
em suspensão de imposto pelo período máximo 
de três anos, termo até ao qual deve ser 

apresentado o pedido de introdução no consumo 
ou realizada a expedição, exportação ou sujeição 
dos veículos a outro regime fiscal de 

apuramento do regime suspensivo, 
considerando-se de outro modo haver 
introdução ilegal no consumo.  

3 - Enquanto perdure a suspensão de imposto, 
o local de armazenagem usado pelos operadores 
registados é considerado como área de 
entreposto fiscal, não sendo permitido que os 

veículos usados dele saiam sem autorização 
expressa do director da alfândega 
territorialmente competente, considerando-se de 

outro modo haver introdução ilegal no consumo.  
4 - Os operadores registados podem requerer 

ao director-geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo a impressão da DAV 
no domicílio, em termos a regulamentar por 
portaria do membro do Governo responsável 
pela área das Finanças, na condição de terem 

introduzido no consumo, pelo menos, 1000 
veículos no ano em que efectuem o pedido ou no 
ano imediatamente anterior.  

5 - Os operadores registados que introduzam 

no consumo veículos usados ficam sujeitos à 
apresentação da documentação referida no n.º 2 

do artigo 20.º  
 

Artigo 19.º 
Introdução no consumo por operadores 

reconhecidos 
 

1 - Os operadores reconhecidos estão 

obrigados à apresentação da DAV, em qualquer 
alfândega com competência em matéria deste 
imposto, no prazo máximo de 20 dias úteis após 
a ocorrência do facto gerador do imposto.  

2 - Apresentada a DAV pelos operadores 
reconhecidos, os veículos tributáveis 
permanecem em suspensão de imposto pelo 

período máximo de seis meses, termo até ao 
qual deve ser apresentado o pedido de 
introdução no consumo ou realizada a 

expedição, exportação ou sujeição dos veículos a 
outro regime fiscal de apuramento do regime 
suspensivo, considerando-se de outro modo 
haver introdução ilegal no consumo.  

3 - Enquanto perdure a suspensão de imposto, 
o local de armazenagem usado pelos operadores 
reconhecidos é considerado como área de 

entreposto fiscal, não sendo permitido que os 
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veículos usados dele saiam sem autorização 
expressa do director da alfândega 
territorialmente competente, considerando-se de 

outro modo haver introdução ilegal no consumo.  
4 - Os operadores reconhecidos que 

introduzam no consumo veículos usados ficam 

sujeitos à apresentação da documentação 

referida no n.º 2 do artigo 20.º  
 

Artigo 22.º 
Circulação 

 

1 - As entidades que no exercício das suas 

competências de fiscalização detectem em 
circulação um veículo com matrícula estrangeira 
válida, provisória ou definitiva, relativamente ao 
qual não tenha sido apresentada 

atempadamente a DAV, devem, 
independentemente do procedimento contra-
ordenacional a que haja lugar, notificar o 

proprietário ou legítimo detentor da obrigação 
de proceder à sua apresentação dentro do prazo 
de dois dias úteis, devendo a notificação 

identificar o respectivo destinatário e o seu 
domicílio, o veículo em causa e a alfândega 
territorialmente competente para apresentação 
imediata da DAV, à qual é remetida cópia da 

notificação para efeitos de controlo.  
2 - A entrada em território nacional de veículo 

com matrícula de trânsito, provisória ou 

temporária que se encontre inválida, presume-
se verificada no termo da sua validade.  

3 - Decorrido o prazo para apresentação da 

DAV e até ao termo do prazo para pagamento 
do imposto, é permitida a circulação em 
território nacional de veículos portadores de 

matrícula estrangeira válida, desde que 

acompanhados por um exemplar da DAV e 
conduzidos pelo proprietário ou pelo respectivo 
cônjuge ou unido de facto.  

4 - O documento comprovativo do pagamento 
do imposto com a anotação da matrícula 
nacional atribuída permite a utilização sem 

restrições dos veículos referidos no número 
anterior pelo prazo de 60 dias contados desde a 
atribuição da matrícula.  

5 - A emissão do certificado de matrícula e 

respectiva entrega ao declarante só é efectuada 
pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., depois de se mostrarem pagas 

as taxas devidas.  
 

Artigo 27.º 
Pagamento 

 

1 - O pagamento do imposto é efectuado no 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da 

notificação da liquidação, sem prejuízo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 289/88, de 24 de 
Agosto, para os casos de prestação de caução 

global.  
2 - Decorridos 30 dias sobre o vencimento do 

imposto sem que se tenha efectuado o 

respectivo pagamento ou declaração de 
abandono do veículo a favor do Estado, a 
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo procede de imediato 
à respectiva apreensão, promovendo 
procedimento contra-ordenacional por 

introdução irregular no consumo e emitindo 

certidão de dívida, a remeter ao serviço de 
finanças do domicílio fiscal do devedor para 
efeitos de cobrança coerciva.  

3 - Os veículos tributáveis não podem ser 
matriculados sem que a Direcção-Geral das 
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 

Consumo tenha comunicado ao Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P. ou 
às direcções regionais de transportes terrestres 
das regiões autónomas, informação 

comprovativa de que o imposto sobre veículos e, 
se for o caso, os direitos aduaneiros e o imposto 
sobre o valor acrescentado, se encontram pagos 

ou garantidos, ou de que foi reconhecida a sua 
isenção ou a não sujeição ao imposto sobre 
veículos.  

4 - Os veículos cuja matrícula nacional tenha 
sido cancelada nos termos da alínea a) do n.º 2 
do artigo 5.º, só podem voltar a ser 
matriculados depois de recebida a informação 

fiscal a que se refere o número anterior.  
5 - Os serviços aduaneiros enviam ao Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. 

P., ou aos serviços competentes em matéria de 
transportes terrestres, no caso das regiões 
autónomas, os títulos definitivos dos veículos 

que tenham sido declarados para introdução no 
consumo, em prazo não superior a um ano.  

6 - Os veículos que tenham sofrido 
transformação geradora de imposto nos termos 

da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º só podem ser 
objecto de regularização junto do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., 

ou dos serviços competentes referidos no 
número anterior, no caso das regiões 
autónomas, após a recepção da informação a 

que se refere o n.º 3 do presente artigo.  
7 - O Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, I. P., ou os serviços competentes 
referidos no n.º 5 do presente artigo, no caso 

das regiões autónomas, devem comunicar à 
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo quaisquer outras 

transformações geradoras de imposto de que 
venham a ter conhecimento.  

 

Artigo 29.º 
Reembolso por expedição ou exportação 

 

1 - Em caso de expedição ou exportação de 

veículos cujo imposto já tenha sido cobrado há 
lugar ao reembolso do imposto.  

2 - O valor do reembolso é determinado em 

função do período decorrido entre a atribuição 
da matrícula definitiva nacional e a data da 
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apresentação do pedido de reembolso, na 
seguinte medida:  

 

a) Reembolso de 75% no período de um 
ano; 

b) Reembolso de 50% no período superior a 

um ano mas inferior ou igual a dois 

anos;  
c) Reembolso de 25% no período superior a 

dois anos mas inferior ou igual a três 

anos.  
 

3 - Para efeitos de reembolso do imposto, o 
requerente apresenta na alfândega da sua área 

de residência comprovativo do cancelamento da 
matrícula nacional, bem como documento que 
comprove que o veículo foi matriculado no país 

de destino.  
4 - O pedido de reembolso é apresentado no 

prazo máximo de um ano desde a data da 

expedição ou exportação e o seu deferimento 
depende da inexistência de dívidas tributárias ao 
Estado em fase de cobrança coerciva, sem que 
haja reclamação graciosa, impugnação judicial, 

recurso judicial, oposição à execução ou 
pagamento em prestações com prestação de 
garantia.  

5 - O reembolso é efectuado após verificação 
do cumprimento de todos os requisitos 
estipulados no n.º 3, não sendo devido quando o 

seu valor a restituir seja inferior a (euro) 30.  
 

Capítulo VI 
Regimes de isenção 

 

Secção II 
Regras especiais 

 

Subsecção I 

Funções de autoridade, utilidade pública e 
serviço de táxi 

 

Artigo 53.º 
Táxis 

 

1 - Os automóveis ligeiros de passageiros e de 
utilização mista que se destinem ao serviço de 
aluguer com condutor - táxis, letra 'A' e letra 'T', 
introduzidos no consumo e que apresentem até 

quatro anos de uso, contados desde a atribuição 
da primeira matrícula e respectivos documentos, 
beneficiam de uma isenção correspondente a 70 

% do montante do imposto. (Redacção dada 
pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

2 - Os veículos referidos no número anterior 

que se apresentem equipados com motores 
preparados para o consumo exclusivo, no seu 
sistema de propulsão, de gás de petróleo 
liquefeito, de gás natural ou de energia eléctrica, 

ou com motores híbridos que permitam o seu 
consumo juntamente com gasolina ou gasóleo, 
ficam integralmente isentos de imposto.  

3 - A isenção prevista no número anterior é 
aplicável também aos veículos adaptados ao 

acesso e transporte de deficientes nos termos 
definidos regulamentarmente, por portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das Finanças e da Reabilitação, 
independentemente do respectivo sistema de 
combustão.  

4 - O reconhecimento das isenções previstas 

no presente artigo depende de pedido dirigido à 
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo, anterior ou 

concomitante à apresentação da DAV, instruído 
com cópia do alvará para o exercício da 
actividade, licença de táxi e prova da qualidade 

da forma societária do sujeito passivo.  
5 - Os automóveis ligeiros de passageiros e de 

utilização mista não previstos nos artigos 8.º e 
9.º, novos, que se destinem ao exercício de 

actividades de aluguer sem condutor, 
beneficiam, na introdução no consumo, de uma 
redução correspondente a 50 % do montante do 

imposto, nas condições seguintes: (Aditado pela 
Lei nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

a) Os veículos devem possuir um nível de 
emissão de CO2 até 160 g/km, 
confirmadas pelo respectivo certificado 
de conformidade; (Aditado pela Lei nº 

67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
b) As empresas beneficiárias locadoras 

devem estar licenciadas para o exercício 

exclusivo da actividade de aluguer de 
automóveis; (Aditado pela Lei nº 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

c) Os veículos objecto de redução do 
imposto não podem ser alugados ou 
cedidos por prazo superior a 3 meses a 

uma mesma pessoa ou entidade, 

durante um período de 12 meses 
consecutivos, nem podem ser objecto, 
no período de ónus, de aluguer ou 

cessão a pessoas ou entidades jurídica 
ou economicamente vinculadas à 
entidade beneficiária; (Aditado pela Lei 

nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
d) Os alugueres devem ser titulados por 

contrato, devendo os veículos circular 
acompanhados de documento emitido 

pela locadora, que identifique o 
locatário, a residência e o período de 
tempo de aluguer do veículo. (Aditado 

pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

 

6 - O estatuto de entidade beneficiária exige a 
inscrição prévia na Direcção-Geral das 

Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo, instruído com cópia do alvará para o 
exercício da actividade e prova da qualidade da 
forma societária do sujeito passivo, sendo as 

reduções do imposto para os veículos requeridas 
através de formulário próprio, anterior ou 
concomitante à apresentação da declaração 

aduaneira de veículos (DAV).» (Aditado pela Lei 
nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
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Decreto-Lei nº 46311,  
de 27 de Abril de 1965 

Promulga a Reforma Aduaneira, que 

substitui a aprovada pelo Decreto-Lei nº 
31665 

 

Art. 430.º-A 

(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 280/92, de 18 de 
Dezembro) 

 

1 - Os directores das alfândegas exigirão a 
todas as pessoas que exerçam a actividade de 
declarar perante a alfândega uma caução de 

valor não inferior a 10 000 000$00, como 
obrigação prévia ao exercício dessa actividade, a 
prestar na alfândega em cuja área de jurisdição 
se situe o respectivo domicílio fiscal. (Redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 73/2001, de 26 de 
Fevereiro) 

2 - A caução referida no número anterior, a 

prestar por depósito, fiança bancária ou seguro-
caução, servirá de garantia, em primeiro lugar, 
ao Estado e aos restantes lesados, se os houver.  

3 - O director da alfândega poderá determinar 
que a caução seja prestada num montante 
superior ao mínimo referido no n.º 1, em função 

do tipo de mercadorias, dos montantes 
envolvidos e do número de declarações 
aduaneiras ou fiscais apresentadas, bem como 

em caso de reiterado incumprimento da 

legislação aduaneira. (Aditado pelo Decreto-Lei 
nº 73/2001, de 26 de Fevereiro) 

4 - Os substitutos das pessoas a quem tenha 

sido exigida uma caução como obrigação prévia 
ao exercício da actividade de declarar perante a 
alfândega têm também de ser abrangidos pela 

aludida caução. (Aditado pelo Decreto-Lei nº 
73/2001, de 26 de Fevereiro) 

5 - A caução a que se referem os números 
anteriores não será exigida aos representantes 

ocasionais, entendendo-se como tais os que 
apresentem, por ano, menos de 10 declarações 
perante a alfândega. (Aditado pelo Decreto-Lei 

nº 73/2001, de 26 de Fevereiro) 
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Secção IV 

Imposto Único de Circulação 

Artigo 75.º 

Alteração ao Código do Imposto Único de Circulação 

Os artigos 9.º, 10.º, 11.º, 13.º, 14.º e 15.º do Código do Imposto Único de Circulação, abreviadamente 

designado por Código do IUC, aprovado pelo anexo II à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho, passam a 

ter a seguinte redacção:  

«Artigo 9.º 

[…] 

[…]:  

Combustível Utilizado 

Electricidade 

Voltagem Total 

Imposto anual segundo o ano da 

matrícula (em euros) 

Gasolina 

Cilindrada (cm3) 

Outros 

Produtos 

Cilindrada 

(cm3) 

Posterior a 

1995 

De 1990 a 

1995 

De 1981 a 

1989 

Até 1000 Até 1500 Até 100 16,40 10,30 7,20 

Mais de 1100 até 1300 
Mais de 1500 

até 2000 
Mais de 100 32,80 18,50 10,30 

Mais de 1300 até 1750 
Mais de 2000 

até 3000 
 51,30 28,70 14,40 

Mais de 1750 até 2600 Mais de 3000  130,20 69,70 29,70 

Mais de 2600 até 3500   207,10 112,80 57,40 

Mais de 3500   369,00 189,60 87,10 
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Artigo 10.º 

[…] 

1 - [Anterior corpo do artigo]: 

Escalão de  Cilindrada 

(em centímetros cúbicos) 

Taxas 

(em euros) 

Escalão de CO2  

(em gramas 

por quilómetro) 

Taxas 

(em euros) 

Até 1 250  

Mais de 1 250 até 1 750 

Mais de 1 750 até 2 500 

Mais de 2 500  

26,10 

52,40 

104,70 

314,00 

Até 120  

Mais de 120 até 180. 

Mais de 180 até 250  

Mais de 250  

52,40 

78,50 

157,00 

261,70 

 

2 - Na determinação do valor total do IUC, deve multiplicar-se à colecta obtida a partir da 

tabela prevista no número anterior, os seguintes coeficientes, em função do ano de 

aquisição do veículo:  

Ano de aquisição  

(Veículo da Categoria B) 
Coeficiente 

2007 

2008 

2009 

1,00 

1,05 

1,10 

 

Artigo 11.º 

[…] 

[…]: 
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Veículos de peso bruto inferior a 12 t 

Escalões de peso  bruto 

(em  quilogramas) 

Taxas Anuais 

(em euros) 

Até 2500 ............................................. 29,00 

2501 a 3500 ......................................... 48,00 

3501 a 7500 ......................................... 113,00 

7501 a 11999 ....................................... 186,00 

 

Veículos a motor de peso bruto >= 12 t 

 Ano da 1ª matrícula 

  Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000e após 

Escalões de 
peso  bruto 

(em 
quilogramas) 

Com suspensão 
pneumática ou 

equivalente  

Com outro 
tipo de 

suspensão 

Com suspensão 
pneumática ou 

equivalente  

Com outro 
tipo de 

suspensão 

Com 
suspensão 

pneumática 
ou 

equivalente  

Com outro 
tipo de 

suspensão 

Com 
suspensão 

pneumática 
ou 

equivalente  

Com 
outro tipo 

de 
suspensão 

Com 
suspensão 
pneumática 

ou 
equivalente 

Com 
outro tipo 

de 
suspensão 

 Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) 
Taxas anuais (em 

Euros ) 
Taxas anuais (em 

Euros ) 
Taxas anuais (em 

Euros ) 

2 EIXOS                     

12000 201 208 186 194 177 185 171 177 169 175 

12001 a 12999 286 336 266 312 254 298 244 287 242 285 

13000 a 14999 289 340 268 316 256 302 247 291 245 289 

15000 a 17999 321 358 299 334 286 318 274 306 272 304 

>= 18000  408 454 380 422 362 402 349 386 346 383 

3 EIXOS                 

< 15000 201 286 186 265 177 253 170 244 169 242 

15000 a 16999 283 319 263 297 251 285 241 272 239 270 

17000 a 17999 283 327 263 304 251 290 241 278 239 275 

18000 a 18999 368 406 341 378 327 360 313 347 310 343 

19000 a 20999 369 406 343 378 328 364 314 347 312 348 

21000 a 22999 371 412 344 382 330 410 316 350 313 390 

>= 23000  415 461 385 429 369 410 353 393 351 390 

>= 4 EIXOS                 

< 23000 284 317 264 295 251 283 242 270 239 268 
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23000 a 24999 358 403 334 376 318 358 306 344 304 341 

25000 a 25999 368 406 341 378 327 360 313 347 310 343 

26000 a 26999 674 765 627 711 599 678 574 651 569 646 

27000 a 28999 684 782 636 729 607 695 584 669 578 662 

                  

>= 29000  702 793 653 738 623 705 599 677 594 672 

 

Veículos articulados e conjuntos de veículos 

  Ano da 1ª matrícula 

  Até 1990 (inclusivé) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000e após 

Escalões de peso 

bruto (em 

quilogramas) 

Com suspensão 

pneumática ou 

equivalente  

Com outro tipo 

de suspensão 

Com 

suspensão 

pneumática 

ou equivalente  

Com outro tipo 

de suspensão 

Com suspensão 

pneumática ou 

equivalente  

Com outro tipo 

de suspensão 

Com suspensão 

pneumática ou 

equivalente  

Com outro tipo 

de suspensão 

Com suspensão 

pneumática ou 

equivalente  

Com outro tipo 

de suspensão 

  Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) Taxas anuais (em Euros ) 

2+1 EIXOS                     

12000 200 202 185 187 176 179 170 172 168 171 

12001 a 17999 277 340 260 316 249 301 241 290 239 288 

18000 a 24999 368 433 344 402 330 384 318 370 315 367 

25000 a 25999 398 443 374 414 356 394 344 379 342 376 

>= 26000  740 815 695 758 663 724 640 694 636 689 

2+2 EIXOS                    

< 23000 274 314 258 293 247 278 238 268 237 266 

23000 a 25999 354 401 333 374 316 356 307 342 305 339 

26000 a 30999 675 770 633 716 604 684 585 656 579 651 

31000 a 32999 730 790 685 735 653 702 632 674 627 669 

>= 33000  777 937 730 872 696 832 674 799 669 792 

2+3 EIXOS                    

< 36000 688 774 645 720 615 688 597 660 591 654 

36000 a 37999 759 823 713 772 681 737 657 713 652 707 

>= 38000  787 926 737 869 704 829 682 802 676 795 

3+2 EIXOS                    

< 36000 687 756 644 703 614 672 594 645 590 640 

36000 a 37999 703 800 660 745 630 711 609 683 604 677 

38000 a 39999 704 851 661 791 631 755 610 726 605 719 

>= 40000  820 1053 770 982 734 937 711 899 705 893 

>= 3+3 EIXOS                    

< 36000 638 755 598 702 570 670 552 644 547 639 

36000 a 37999 751 834 705 776 673 740 651 712 646 705 

38000 a 39999 759 849 712 789 680 754 656 724 651 718 

>= 40000  776 862 728 802 695 766 673 735 666 730 
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Artigo 13.º 

[…] 

[…]:  

Escalão de  Cilindrada 

(em centímetros cúbicos) 

Taxa anual em euros 

(segundo o ano da matrícula do veículo) 

Posterior a 1996 Entre 1992 e 1996 

De 180 até 250  

Mais de 250 até 350 

Mais de 350 até 500 

Mais de 500 até 750 

Mais de 750  

5,10 

7,20 

17,40 

52,30 

104,60 

0 

5,10 

10,30 

30,80 

51,30 

Artigo 14.º 

[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de € 2,10/kw. 

Artigo 15.º 

[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de € 0,52/kg, tendo o imposto o limite 

superior de €10 000.» 
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Lei n.º 22-A/2007,  
de 29 de Junho de 2007 

Procede à reforma global da tributação 

automóvel, aprovando o Código do Imposto sobre 
Veículos e o Código do Imposto Único de 

Circulação e abolindo, em simultâneo, o imposto 
automóvel, o imposto municipal sobre veículos, o 
imposto de circulação e o imposto de camionagem 

Republicação 
 

ANEXO II 
Código do Imposto Único de Circulação 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º) 
 

Capítulo I 

Princípios e regras gerais 
 

Artigo 9.º 

Taxas - categoria A 
 

As taxas aplicáveis aos veículos da categoria A são as 
seguintes: 

 

 
 

Artigo 10.º 

Taxas - categoria B 
 

As taxas aplicáveis aos veículos da categoria B são as 

seguintes: 
 

 
(Redacção dada pela Lei 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
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Artigo 11.º 

Taxas - categoria C 

 
As taxas aplicáveis aos veículos da categoria C são as 
seguintes: 

 

 
(Redacção dada pela Lei 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

 
(Redacção dada pela Lei 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

 
(Redacção dada pela Lei 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
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Artigo 13.º 

Taxas - categoria E 

 
As taxas aplicáveis aos veículos da categoria E são as 
seguintes: 

 

 
 

Artigo 14.º 
Taxas - categoria F 

 
A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de (euro) 
2,05 kW. (Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
 

Artigo 15.º 

Taxas - categoria G 
 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de (euro) 
0,51/kg, tendo o imposto o limite superior de (euro) 10 

000.» (Redacção dada pela Lei nº 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 
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Artigo 76.º 

Incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida 

1 - O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 292-A/2000, de 15 de Novembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 2.º 

[…] 

1 - O incentivo fiscal à destruição de automóveis em fim de vida reveste a forma de 

redução do imposto sobre veículos devido pelo proprietário na compra de automóvel 

ligeiro novo cujo nível de emissões de CO2 não ultrapasse os 120 g/km, nos termos 

seguintes: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - […]. 

3 - […].» 

2 - O incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida previsto no decreto-lei 

referido no número anterior, mantém-se em vigor até 31 de Dezembro de 2009. 
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Decreto-Lei n.º 292-A/2000,  
de 15 de Novembro 

Cria um incentivo fiscal à destruição de 

automóveis ligeiros em fim de vida através 

da atribuição de um crédito de imposto 
automóvel, de montante fixado, a quem 
entregar para destruição, no contexto 

previsto e com observância das normas de 
protecção ambiental, automóveis ligeiros 

com mais de 10 anos 

(Com as alterações sofridas até à republicação 
pelo Decreto-Lei nº 33/2007, de 15 de 

Fevereiro) 

 
Artigo 2.º 

Conteúdo e condições do incentivo 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 33/2007, 

de 15 de Fevereiro) 
 
1 - O incentivo fiscal à destruição de 

automóveis ligeiros em fim de vida reveste a 
forma de redução do imposto automóvel devido 
pelo respectivo proprietário na compra de 

automóvel ligeiro novo, nos termos seguintes:  
 

a) Redução de (euro) 1000, para 
automóveis ligeiros a destruir, cuja 

primeira matrícula haja sido atribuída 
em período igual ou superior a 10 anos e 
inferior a 15 anos;  

b) Redução de (euro) 1250, para 
automóveis ligeiros a destruir, cuja 
primeira matrícula haja sido atribuída 

em período igual ou superior a 15 anos.  
 

2 - Só podem beneficiar do incentivo fiscal 
referido no número anterior os automóveis 

ligeiros que, sendo propriedade do requerente 
há mais de seis meses, preencham 
cumulativamente as seguintes condições:  
 

a) Possuam matrícula por um período igual 
ou superior a 10 anos; 

b) Estejam livres de quaisquer ónus ou 

encargos; 
c) Estejam em condições de circulação 

pelos seus próprios meios ou, não sendo 

esse o caso, possuam ainda todos os 
seus componentes;  

d) Sejam entregues para destruição nos 

termos fixados pelo presente decreto-lei.  
 

3 - O incentivo fiscal deve ser requerido à 
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo (DGAIEC) mediante 
exibição do certificado de destruição a que se 
refere o n.º 1 do artigo 4.º  
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Lei nº 67-A/2007,  
de 31 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2008 
 

Artigo 67.º 

Incentivo fiscal à destruição de automóveis 

ligeiros em fim de vida 
 

O incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros 

em fim de vida previsto no Decreto-Lei n.º 292-A/2000, 
de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 33/2007, de 15 de Fevereiro, mantém-

se em vigor até 31 de Dezembro de 2008.  
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CAPÍTULO IX 

Impostos Locais 

Secção I 

Imposto municipal sobre imóveis  

Artigo 77.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

Os artigos 6.º, 37.º, 44.º, 46.º, 56.º, 58.º, 61.º, 62.º, 63.º, 70.º, 76.º, 81.º, 93.º e 112.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, abreviadamente designado por Código do IMI, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, passam a ter a seguinte redacção:  

«Artigo 6.º  

[…] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - Consideram-se terrenos para construção, os terrenos situados dentro ou fora de um 

aglomerado urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, 

admitida comunicação prévia ou emitida informação prévia favorável de operação de 

loteamento ou de construção, e ainda aqueles que assim tenham sido declarados no 

título aquisitivo, exceptuando-se, os terrenos em que as entidades competentes vedem 

qualquer daquelas operações, designadamente os localizados em zonas verdes, áreas 

protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordenamento do território, 

estejam afectos a espaços, infra-estruturas ou equipamentos públicos. 

4 - […]. 

Artigo 37.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - A avaliação reporta-se à data do pedido de inscrição ou actualização do prédio na 

matriz. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 44.º 

[…] 

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

2 - Nos prédios ampliados as regras estabelecidas no número anterior aplicam-se, 

respectivamente, de acordo com a idade de cada parte.  

Artigo 46.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - O valor patrimonial tributário dos prédios urbanos em ruínas é determinado como se 

de terreno para construção se tratasse, de acordo com deliberação da câmara 

municipal. 

Artigo 56.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - A designação dos peritos avaliadores recai preferencialmente em engenheiros 

agrónomos, silvicultores, licenciados equivalentes, engenheiros técnicos agrários, 

agentes técnicos de agricultura ou em técnicos possuidores de habilitação profissional 

adequada ao exercício daquelas funções. 
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4 - Na falta de diplomados ou técnicos com as habilitações referidas no número anterior, 

a designação recai em proprietários de prédios rústicos. 

5 - […]. 

Artigo 58.º 

[…] 

1 - As avaliações directas de prédios rústicos são efectuadas por peritos avaliadores 

permanentes, pelo menos um por cada serviço de finanças, com observância do 

disposto no artigo 56.º 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 61.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Dois vogais indicados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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Artigo 62.º 

[…] 

1 - […]: 

a) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, os coeficientes de localização mínimos e 

máximos a aplicar em cada município, com base designadamente em elementos 

fornecidos pelos peritos locais e regionais e pelas entidades representadas na 

CNAPU, para vigorarem nos três anos seguintes;  

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - A designação dos peritos locais recai, preferencialmente, em engenheiros civis, 

arquitectos, engenheiros técnicos civis, agentes técnicos de engenharia ou arquitectura 

ou em diplomados com currículo adequado e em técnicos possuidores de habilitação 

profissional adequada ao exercício daquelas funções. 

4 - [Revogado]. 

Artigo 70.º 

[…] 
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1 - Os peritos avaliadores, os peritos avaliadores permanentes, os peritos locais e os 

vogais nomeados pelas câmaras municipais, tomam posse perante o chefe de finanças 

onde prestam serviço e os peritos regionais, salvo os mencionados no n.º 3 do artigo 

65.º, tomam posse perante o chefe de finanças da área sua residência. 

2 - […]. 

3 - O disposto no número anterior aplica-se aos vogais nomeados pelas câmaras 

municipais, cabendo ao chefe de finanças solicitar a substituição à entidade 

competente. 

Artigo 76.º 

[…] 

1 - Quando o sujeito passivo, a câmara municipal ou o chefe de finanças não 

concordarem com o resultado da avaliação directa de prédios urbanos, podem, 

respectivamente, requerer ou promover uma segunda avaliação, no prazo de 30 dias 

contados da data em que o primeiro tenha sido notificado. 

2 - A segunda avaliação é realizada com observância do disposto nos artigos 38.º e 

seguintes, por uma comissão composta por um perito regional designado pelo director 

de finanças em função da sua posição na lista organizada por ordem alfabética para 

esse efeito, que preside à comissão, um vogal nomeado pela respectiva câmara 

municipal e o sujeito passivo ou seu representante.  

3 - Pelo pedido da segunda avaliação é devida uma taxa a fixar entre 5 e 20 unidades de 

conta, tendo em conta a complexidade da matéria, cujo montante é devolvido se o 

valor patrimonial se considerar distorcido. 

4 - Não obstante o disposto no n.º 2, desde que o valor patrimonial tributário, 

determinado nos termos dos artigos 38.º e seguintes, se apresente distorcido 

relativamente ao valor normal de mercado, a comissão efectua a avaliação em causa e 

fixa novo valor patrimonial tributário que releva apenas para efeitos de IRS, IRC e 

IMT, devidamente fundamentada, de acordo com as regras constantes do n.º 2 do 

artigo 46.º, quando se trate de edificações, ou por aplicação do método comparativo 
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dos valores de mercado no caso dos terrenos para construção e dos terrenos previstos 

no n.º 3 do mesmo artigo. 

5 - Para efeitos dos números anteriores, o valor patrimonial tributário considera-se 

distorcido quando é superior em mais de 15 % do valor normal de mercado, ou 

quando o prédio apresenta características valorativas que o diferenciam do padrão 

normal para a zona, designadamente a sumptuosidade, as áreas invulgares e a 

arquitectura, e o valor patrimonial tributário é inferior em mais de 15 % do valor 

normal de mercado. 

6 - Sempre que o pedido ou promoção da segunda avaliação sejam efectuados nos termos 

do n.º 3, devem ser devidamente fundamentados. 

7 - [Anterior n.º 3]. 

8 - [Anterior n.º 4]. 

9 - [Anterior n.º 5]. 

10 - Na designação dos peritos regionais que integram a comissão referida no n.º 2, deve 

atender-se ao seu domicílio e à localização do prédio a avaliar, com vista a uma maior 

economia de custos. 

11 - A designação dos vogais nomeados pela câmara municipal, é efectuada nos seguintes 

termos:  

a) São afectos por tempo indeterminado, a um ou mais serviços de finanças; 

b) Na falta de nomeação do vogal da câmara municipal por prazo superior a vinte 

dias a contar da data em que for pedida, a comissão é composta por dois peritos 

regionais designados pelo director de finanças, um dos quais preside, e pelo 

sujeito passivo ou seu representante; 

c) Na falta de comparência do vogal nomeado pela câmara municipal, o chefe de 

finanças nomeia um perito regional, que o substitui.  

12 - É aplicável aos vogais designados pelas câmaras municipais, o disposto nos artigos 67.º 

e 69.º 
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13 - No caso dos prédios em compropriedade, sempre que haja mais do que um pedido de 

segunda avaliação, devem os comproprietários nomear um só representante para 

integrar a comissão referida no n.º 2. 

14 -  A remuneração do vogal é da responsabilidade da câmara municipal e do sujeito 

passivo no caso do seu representante. 

Artigo 81.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Quando os prédios que integram a herança forem transmitidos para um único herdeiro 

serão inscritos na matriz predial respectiva nesse nome. 

Artigo 93.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Os notários, conservadores e oficiais dos registos, bem como as entidades 

profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem 

actos ou contratos sujeitos a registo predial, sempre que intervenham em actos ou 

contratos que exijam a apresentação da caderneta predial referida no n.º 1 relativa a 

prédios objecto desses actos, contratos ou factos, podem obtê-la por via electrónica e 

entregá-la, gratuitamente, ao sujeito passivo. 

5 - Nos casos em que a declaração modelo n.º 1 do IMI é entregue para efeitos de 

inscrição de prédio urbano ou fracção autónoma na matriz, os notários, conservadores 

e oficiais dos registos, bem como as entidades profissionais com competência para 

autenticar documentos particulares que titulem actos ou contratos sujeitos a registo 

predial que intervenham em actos ou contratos que exijam a sua apresentação podem 

obtê-la por via electrónica. 
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Artigo 112.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - As taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao dobro nos 

casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e elevadas, 

anualmente, ao triplo nos casos de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou 

em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio.  

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - Para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3, a identificação dos prédios 

ou fracções autónomas em ruínas compete às câmaras municipais e devem ser 

comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos nos termos e prazos referidos no n.º 13.» 
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Decreto-Lei n.º 287/2003,  
de 12 de Novembro 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

 
Artigo 6.º 

Espécies de prédios urbanos 

 

1 - Os prédios urbanos dividem-se em:  
 

a) Habitacionais;  

b) Comerciais, industriais ou para serviços;  
c) Terrenos para construção;  
d) Outros.  

 

2 - Habitacionais, comerciais, industriais ou 
para serviços são os edifícios ou construções 
para tal licenciados ou, na falta de licença, que 

tenham como destino normal cada um destes 
fins.  

3 - Terrenos para construção são os situados 

dentro ou fora de um aglomerado urbano, para 
os quais tenha sido concedida licença ou 
autorização de operação de loteamento ou de 
construção, e ainda aqueles que assim tenham 

sido declarados no título aquisitivo, 
exceptuando-se, os terrenos em que as 
entidades competentes vedem qualquer 

daquelas operações, designadamente os 
localizados em zonas verdes, áreas protegidas 
ou que, de acordo com os planos municipais de 

ordenamento do território, estejam afectos a 
espaços, infra-estruturas ou a equipamentos 
públicos.  

4 - Enquadram-se na previsão da alínea d) do 

n.º 1 os terrenos situados dentro de um 
aglomerado urbano que não sejam terrenos para 

construção nem se encontrem abrangidos pelo 

disposto no n.º 2 do artigo 3.º e ainda os 
edifícios e construções licenciados ou, na falta de 
licença, que tenham como destino normal outros 

fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da 
excepção do n.º 3.  
 

CAPÍTULO VI 

Do valor patrimonial tributário dos prédios 
urbanos 

 

Secção I 
Da iniciativa da avaliação 

 

Artigo 37º 
Iniciativa da avaliação 

 
1 - A iniciativa da primeira avaliação de um 

prédio urbano cabe ao chefe de finanças, com 
base na declaração apresentada pelos sujeitos 
passivos ou em quaisquer elementos de que 

disponha.  
2 - À declaração referida no número anterior 

deve o sujeito passivo juntar plantas de 

arquitectura das construções correspondentes às 
telas finais aprovadas pela competente câmara 
municipal ou fotocópias das mesmas 

autenticadas e, no caso de construções não 
licenciadas, plantas da sua responsabilidade, 
com excepção dos prédios cuja data de 

construção é anterior a 7 de Agosto de 1951, 
caso em que deve ser efectuada a vistoria dos 
prédios a avaliar. (Redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 211/2005, de 07 de Dezembro)  

3 - Em relação aos terrenos para construção, 
deve ser apresentada fotocópia do alvará de 
loteamento, que deve ser substituída, caso não 

exista loteamento, por fotocópia do alvará de 
licença de construção, projecto aprovado ou 
documento comprovativo da viabilidade 

construtiva.  
4 - A avaliação reporta-se à data do pedido de 

inscrição do prédio na matriz.  
5 - Na avaliação de prédios urbanos é aplicável 

o disposto no artigo 35.º. 
6 - Quando as telas finais e os projectos de 

loteamento referidos nos n.os 2 e 3 sejam 

entregues na câmara municipal em suporte 
digital e aí devidamente aprovadas, tal facto 
deve constar da declaração a que se refere o n.º 

1, ficando o sujeito passivo dispensado de 
proceder à sua entrega no serviço de finanças. 
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 
de Dezembro)  

 
SECÇÃO II 

Das operações de avaliação  

 
Artigo 38º 

Determinação do valor patrimonial 

tributário 
 

1 - A determinação do valor patrimonial 
tributário dos prédios urbanos para habitação, 

comércio, indústria e serviços resulta da 
seguinte expressão:  

 

Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv  
em que:  
Vt = valor patrimonial tributário;  

Vc = valor base dos prédios edificados;  
A = área bruta de construção mais a 
área excedente à área de implantação;  
Ca = coeficiente de afectação;  

Cl = coeficiente de localização  
Cq = coeficiente de qualidade e 
conforto;  

Cv = coeficiente de vetustez.  
 

2 - O valor patrimonial tributário dos prédios 
urbanos apurado é arredondado para a dezena 

de euros imediatamente superior.  
 

Artigo 39.º 

Valor base dos prédios edificados  
 

1 - O valor base dos prédios edificados (Vc) 

corresponde ao valor médio de construção, por 
metro quadrado, adicionado do valor do metro 
quadrado do terreno de implantação fixado em 

http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIMI/CIMI35.htm
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25% daquele valor. (Redacção dada pela Lei n.º 
53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

2 - O valor médio de construção é determinado 

tendo em conta, nomeadamente, os encargos 
directos e indirectos suportados na construção 
do edifício, tais como os relativos a materiais, 

mão-de-obra, equipamentos, administração, 

energia, comunicações e outros consumíveis. 
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) 

 
Artigo 40. º 

Tipos de áreas dos prédios edificados  

 
1 - A área bruta de construção do edifício ou 

da fracção e a área excedente à de implantação 
(A) resultam da seguinte expressão:  

 

A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad 
em que: 

Aa representa a área bruta privativa; 
Ab representa as áreas brutas 
dependentes; 

Caj representa o coeficiente de 
ajustamento de áreas; 
Ac representa a área de terreno livre até 
ao limite de duas vezes a área de 

implantação;  
Ad representa área de terreno livre que 
excede o limite de duas vezes a área de 

implantação. (Redacção dada pela Lei nº 
53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

 

2 - A área bruta privativa (Aa) é a superfície 

total medida pelo perímetro exterior e eixos das 
paredes ou outros elementos separadores do 

edifício ou da fracção, incluindo varandas 

privativas fechadas, caves e sótãos privativos 
com utilização idêntica à do edifício ou da 
fracção, a que se aplica o coeficiente 1. 

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) 

3 - As áreas brutas dependentes (Ab) são as 
áreas cobertas e fechadas de uso exclusivo, 

ainda que constituam partes comuns, mesmo 
que situadas no exterior do edifício ou da 
fracção, cujas utilizações são acessórias 

relativamente ao uso a que se destina o edifício 
ou fracção, considerando-se, para esse efeito, 
locais acessórios as garagens, os 

parqueamentos, as arrecadações, as instalações 
para animais, os sótãos ou caves acessíveis e as 
varandas, desde que não integrados na área 
bruta privativa, e outros locais privativos de 

função distinta das anteriores, a que se aplica o 
coeficiente 0,30. (Redacção dada pela Lei nº 53-
A/2006, de 29 de Dezembro) 

4 - A área do terreno livre do edifício ou da 
fracção ou a sua quota-parte resulta da 
diferença entre a área total do terreno e a área 

de implantação da construção ou construções e 
integra jardins, parques, campos de jogos, 
piscinas, quintais e outros logradouros, 

aplicando-se-lhe, até ao limite de duas vezes a 
área de implantação (Ac), o coeficiente de 0,025 
e na área excedente ao limite de duas vezes a 

área de implantação (Ad) o de 0,005.  
 

Artigo 40-A.º 

Coeficiente de ajustamento de áreas 

(Aditado pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) 

 

1 - Para os prédios cuja afectação seja a 
habitação, o coeficiente de ajustamento de áreas 
(Caj) é aplicado à área bruta privativa e 

dependente e é variável em função dos escalões 
de área, de acordo com a seguinte tabela e com 
base nas seguintes fórmulas:  
 

 
 

2 - Para os prédios cujas afectações sejam o 

comércio ou os serviços, o coeficiente de 
ajustamento de áreas (Caj) é aplicado às áreas 
brutas privativa e dependente e é variável em 

função dos escalões de área, seguindo a mesma 
metodologia de cálculo do n.º 1, de acordo com 

a seguinte tabela:  
 

 
 

3 - Para os prédios cuja afectação seja a 
indústria, o coeficiente de ajustamento de áreas 
(Caj) é aplicado às áreas brutas privativa e 

dependente e é variável em função dos escalões 
de área, seguindo a mesma metodologia de 
cálculo do n.º 1, de acordo com a seguinte 
tabela:  
 

 
 

4 - Para os prédios cuja afectação seja a de 
estacionamento coberto, individual ou colectivo, 
fechado ou aberto, o coeficiente de ajustamento 
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de áreas (Caj) é aplicado às áreas brutas 
privativa e dependente e é variável em função 
dos escalões de área, seguindo a mesma 

metodologia de cálculo do n.º 1, de acordo com 
a seguinte tabela: 
 

 
(*) (Aditado pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro) 
 

Artigo 41.º 

Coeficiente de afectação 
 

O coeficiente de afectação (Ca) depende do 

tipo de utilização dos prédios edificados, de 
acordo com o seguinte quadro: (Redacção dada 
pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

 

Utilização Coeficientes 

Comércio 1,20 

Serviços 1,10 

Habitação  1,00 

Habitação social sujeita a regimes legais de 
custos controlados 

0,70 

Armazéns e actividade industrial  0,60 

Comércio e serviços em construção tipo 
industrial  

0,80 

Estacionamento coberto e fechado  0,40 

Estacionamento coberto e não fechado  
0,15 

Estacionamento não coberto  0,08 

Prédios não licenciados, em condições muito 
deficientes de habitabilidade  

0,45 

Arrecadações e arrumos  0,35 

 

 
 
 

Artigo 42.º 
Coeficiente de localização 

 

1 - O coeficiente de localização (CL) varia entre 
0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 
dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e 

em zonas de elevado valor de mercado 

imobiliário ser elevado até 3. (Redacção da 
Declaração de Rectificação nº 4/2004, de 9 de 
Janeiro)  

2 - Os coeficientes a aplicar em cada zona 
homogénea do município podem variar conforme 
se trate de edifícios destinados a habitação, 

comércio, indústria ou serviços.  
3 - Na fixação do coeficiente de localização 

têm-se em consideração, nomeadamente, as 
seguintes características:  

 

a) Acessibilidades, considerando-se como 
tais a qualidade e variedade das vias 

rodoviárias, ferroviárias, fluviais e 
marítimas;  

b) Proximidade de equipamentos sociais, 

designadamente escolas, serviços 
públicos e comércio;  

c) Serviços de transportes públicos;  
d) Localização em zonas de elevado valor 

de mercado imobiliário.  
 

4 - O zonamento consiste na determinação das 

zonas homogéneas a que se aplicam os 
diferentes coeficientes de localização do 
município e as percentagens a que se refere o 
n.º 2 do artigo 45.º .  

 
Artigo 43.º  

Coeficiente de qualidade e conforto 

 
1 - O coeficiente de qualidade e conforto (Cq) 

é aplicado ao valor base do prédio edificado, 

podendo ser majorado até 1,7 e minorado até 
0,5, e obtém-se adicionando à unidade os 
coeficientes majorativos e subtraindo os 
minorativos que constam das tabelas seguintes:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=declaracao_de_rectificacao_4-2004_de_9_de_janeiro.pdf
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TABELA I  

Prédios urbanos destinados a habitação  
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

 

Elementos de qualidade e conforto  Coeficientes 

Majorativos:   

Moradias unifamiliares  Até 0,20  

Localização em condomínio fechado  0,20 

Garagem individual  0,04 

Garagem colectiva 0,03 

Piscina individual  0,06 

Piscina colectiva  0,03 

Campos de ténis 0,03 

Outros equipamentos de lazer  0,04 

Qualidade construtiva  Até 0,15  

Localização excepcional  Até 0,10  

Sistema central de climatização  0,03 

Elevadores em edifícios de menos de quatro pisos  0,02 

Localização e operacionalidade relativas  Até 0,05  

Minorativos: 
 

Inexistência de cozinha  0,10 

Inexistência de instalações sanitárias  0,10 

Inexistência de rede pública ou privada de água  0,08 

Inexistência de rede pública ou privada de electricidade 
0,10 

Inexitência de rede pública ou privada de gás  0,02 

Inexitência de rede pública ou privada de esgotos  0,05 

Inexistência de ruas pavimentadas  0,03 

Inexistência de elevador em edifícios com mais de três pisos  0,02 

Existência de áreas inferiores às regulamentares 0,05 

Estado deficiente de conservação  Até 0,10  

Localização e operacionalidade relativas  Até 0,05  

Utilização de técnicas ambientalmente sustentáveis, activas ou 
passivas  

0,05 
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TABELA II  
Prédios urbanos destinados a comércio, indústria e serviços  

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

Elementos de qualidade e conforto  Coeficientes 

Majorativos:   

Localização em centro comercial  0,25 

Localização em edifícios destinados a escritórios  0,10 

Sistema central de climatização  0,10 

Qualidade construtiva  Até 0,10  

Existência de elevador(es) e ou escada(s) rolante(s)  0,03 

Localização e operacionalidade relativas  Até 0,20 

Minotrativos: 
 

Inexistência de instalações sanitárias  0,10 

Inexistência de rede pública ou privada de água  0,08 

Inexistência de rede pública ou privada de electricidade 0,10 

Inexitência de rede pública ou privada de esgotos  0,05 

Inexistência de ruas pavimentadas  0,03 

Inexistência de elevador em edifícios com mais de três pisos  0,02 

Estado deficiente de conservação  Até 0,05  

Localização e operacionalidade relativas  Até 0,10 

Utilização de técnicas ambientalmente sustentáveis, activas ou passivas  0,10 

  

2 - Para efeitos de aplicação das tabelas 
referidas no número anterior:  

 

a) Considera-se cozinha um local onde se 

encontram instalados equipamentos 
adequados para a preparação de 

refeições;  

b) Considera-se que são instalações 
sanitárias os compartimentos do prédio 
com um mínimo de equipamentos 

adequados às respectivas funções;  
c) Consideram-se também redes públicas 

de distribuição de água, de electricidade, 
de gás ou de colectores de esgotos as 

que, sendo privadas, sirvam um 
aglomerado urbano constituído por um 
conjunto de mais de 10 prédios urbanos;  

d) Consideram-se áreas inferiores às 
regulamentares as que estejam abaixo 
dos valores mínimos fixados no Regime 

Geral das Edificações Urbanas (RGEU);  
e) Considera-se condomínio fechado um 

conjunto de edifícios, moradias ou 
fracções autónomas, construído num 

espaço de uso comum e privado, com 
acesso condicionado durante parte ou a 
totalidade do dia;  

f) Considera-se piscina qualquer depósito 
ou reservatório de água para a prática 
da natação desde que disponha de 

equipamento de circulação e filtragem 
de água;  

g) Consideram-se equipamentos de lazer 
todos os que sirvam para repouso ou 
para a prática de actividades lúdicas ou 
desportivas;  

h) Para aferição da qualidade construtiva, 

considera-se a utilização de materiais de 
construção e revestimento superiores 

aos exigíveis correntemente, 
nomeadamente madeiras exóticas e 
rochas ornamentais;  

i) Considera-se haver localização 
excepcional quando o prédio ou parte do 
prédio possua vistas panorâmicas sobre 
o mar, rios, montanhas ou outros 

elementos visuais que influenciem o 
respectivo valor de mercado;  

j) Considera-se centro comercial o edifício 

ou parte de edifício com um conjunto 
arquitectonicamente unificado de 
estabelecimentos comerciais de diversos 

ramos, em número não inferior a 45, 
promovido, detido e gerido como uma 
unidade operacional, integrando zona de 
restauração, tendo sempre uma loja 

âncora e ou cinemas, zonas de lazer, 
segurança e parqueamento;  

l) Considera-se edifício de escritórios o 

prédio ou parte de prédio concebido 
arquitectonicamente por forma a facilitar 
a adaptação e a instalação de 

equipamentos de acesso às novas 
tecnologias;  



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

475 

m) Considera-se que é deficiente o estado 
de conservação quando os elementos 
construtivos do prédio não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens.  

n) Considera-se haver localização e 

operacionalidade relativas quando o 

prédio ou parte do prédio se situa em 
local que influencia positiva ou 
negativamente o respectivo valor de 

mercado ou quando o mesmo é 
beneficiado ou prejudicado por 
características de proximidade, 

envolvência e funcionalidade, 
considerando-se para esse efeito, 
designadamente, a existência de 
telheiros, terraços e a orientação da 

construção; (Aditada pela Lei nº 53-
A/2006, de 29 de Dezembro) 

o) Considera-se haver utilização de técnicas 

ambientalmente sustentáveis, activas ou 
passivas, quando o prédio utiliza energia 
proveniente de fontes renováveis, ou 

aproveita águas residuais tratadas ou 
águas pluviais, ou ainda quando foi 
construído utilizando sistemas solares 
passivos. (Aditada pela Lei nº 53-

A/2006, de 29 de Dezembro) 
 

3 - As directrizes para definição da qualidade 

de construção, localização excepcional, estado 
deficiente de conservação e localização e 
operacionalidade relativas são estabelecidas pela 

CNAPU com base em critérios dotados de 
objectividade e, sempre que possível, com base 
em fundamentos técnico-científicos adequados. 

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro)  
 

Artigo 44.º  

Coeficiente de vetustez  
 

O coeficiente de vetustez (Cv) é função do 

número inteiro de anos decorridos desde a data 
de emissão da licença de utilização, quando 
exista, ou da data da conclusão das obras de 
edificação, de acordo com a presente tabela:  

 

Anos 
Coeficiente de 

Vetustez 

Menos de 2  1 

2 a 8  0,90 

9 a 15 0,85 

16 a 25  0,80 

26 a 40  0,75 

41 a 50  0,65 

51 a 60  0,55 

Mais de 60  0,40 

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  

Artigo 45.º  
Valor patrimonial tributário dos terrenos 

para construção  

 
1 - O valor patrimonial tributário dos terrenos 

para construção é o somatório do valor da área 

de implantação do edifício a construir, que é a 

situada dentro do perímetro de fixação do 
edifício ao solo, medida pela parte exterior, 
adicionado do valor do terreno adjacente à 

implantação.  
2 - O valor da área de implantação varia entre 

15% e 45% do valor das edificações autorizadas 

ou previstas.  
3 - Na fixação da percentagem do valor do 

terreno de implantação têm-se em consideração 
as características referidas no n.º 3 do artigo 

42.º  
4 - O valor da área adjacente à construção é 

calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40.º . 

 
Artigo 46.º  

Valor patrimonial tributário dos prédios da 

espécie «Outros»  
 

1 - No caso de edifícios, o valor patrimonial 
tributário é determinado nos termos do artigo 

38.º, com as adaptações necessárias.  
2 - No caso de não ser possível utilizar as 

regras do artigo 38.º, o perito deve utilizar o 

método do custo adicionado do valor do terreno.  
3 - No caso de terrenos, o seu valor unitário 

corresponde ao que resulta da aplicação do 

coeficiente de 0,005, referido no n.º 4 do artigo 
40.º, ao produto do valor base dos prédios 

edificados pelo coeficiente de localização.  
4 - O valor patrimonial tributário dos prédios 

urbanos em ruínas é determinado como se de 
terreno para construção se tratasse.  

 

SUBSECÇÃO II  
Dos peritos avaliadores  

 

Artigo 56º 
Designação 

 
1 - A avaliação geral é efectuada por peritos 

avaliadores nomeados pelo director-geral dos 
Impostos para cada serviço de finanças.  

2 - O número de peritos avaliadores em cada 

serviço de finanças é fixado pelo director-geral 
dos Impostos.  

3 - A designação dos peritos avaliadores recai, 

preferencialmente, em engenheiros agrónomos, 
silvicultores e outros licenciados equivalentes, 
engenheiros técnicos agrários e agentes técnicos 
de agricultura.  

4 - Na falta de diplomados com as habilitações 
referidas no número anterior, a designação recai 
em técnicos possuidores de habilitação 

profissional adequada ao exercício daquelas 
funções ou em proprietários de prédios rústicos.  
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5 - Os peritos avaliadores podem, no exercício 
das suas tarefas, socorrer-se de auxiliares 
locais, que prestarão, designadamente, 

informações e apoio na medição de áreas.  
 

Artigo 58.º  

Peritos avaliadores permanentes  

 
1 - As avaliações directas de prédios rústicos 

são efectuadas por peritos avaliadores 

permanentes, um por cada serviço de finanças, 
com observância do disposto no artigo 56.º 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 211/2005, 

de 07 de Dezembro) 
2 - Os peritos avaliadores permanentes tomam 

posse perante o chefe de finanças.  
3 - Os peritos avaliadores permanentes devem 

ser substituídos quando apresentem pedido de 
escusa, aleguem impedimento ou por proposta 
fundamentada dos serviços com base na falta de 

capacidade técnica para o exercício das funções 
ou em grave violação dos deveres funcionais. 
 

Artigo 61.º  
Constituição da CNAPU  

 
1 - A CNAPU é constituída por:  
 

a) Director-geral dos Impostos, que 
preside, podendo delegar no subdirector-

geral responsável pelo departamento de 
gestão tributária competente;  

b) Dois vogais indicados pelo Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Habitação;  
c) Um vogal indicado pela Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses;  

d) Dois vogais indicados pela Direcção-

Geral dos Impostos, sendo um 
secretário;  

e) Um vogal indicado pelo Instituto 

Geográfico Português;  
f) Um vogal indicado pelas associações de 

proprietários;  

g) Um vogal indicado pelas associações de 
inquilinos; (Redacção dada pela Lei n.º 
6/2006, de 27/02) 

h) Um vogal indicado pelas associações de 

construtores; (Redacção dada pela Lei 
n.º 6/2006, de 27/02)  

i) Um vogal indicado pelas associações de 

empresas de promoção e de mediação 
imobiliária; (Redacção dada pela Lei n.º 
6/2006, de 27/02) 

j) Um vogal indicado pelos organismos 
representativos dos avaliadores. 
(Redacção dada pela Lei n.º 6/2006, de 
27/02) 

 

2 - Se as entidades referidas nas alíneas f) a i) 
do número anterior não chegarem a acordo 

quanto aos vogais que lhes compete indicar, é 
proposto pelo presidente um vogal de entre os 
indicados por cada uma daquelas entidades.  

3 - Os membros da CNAPU são nomeados pelo 
Ministro das Finanças.  
 

Artigo 62.º  
Competências da CNAPU  

 

1- Compete à CNAPU:  
 

a) Propor trienalmente, até 31 de Março, os 
coeficientes de localização mínimos e 

máximos a aplicar em cada município, 
com base designadamente em 
elementos fornecidos pelos peritos locais 

e regionais e pelas entidades 
representadas na CNAPU, para 
vigorarem nos três anos seguintes;  

b) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, 

o zonamento e respectivos coeficientes 
de localização, as percentagens a que se 
refere o n.º 2 do artigo 45.º e as áreas 

da sua aplicação, bem como os 
coeficientes majorativos aplicáveis às 
moradias unifamiliares, com base em 

propostas dos peritos locais e regionais, 
para vigorarem nos três anos seguintes 
em cada município;  

c) Propor as directrizes relativas à 

apreciação da qualidade construtiva, da 
localização excepcional, do estado 
deficiente de conservação e da 

localização e operacionalidade relativas; 
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro)  

d) Propor anualmente, até 30 de Novembro, 
para vigorar no ano seguinte, o valor 
médio de construção por metro 

quadrado, ouvidas as entidades oficiais e 

as associações privadas do sector 
imobiliário urbano; (Redacção dada pela 
Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

e) Propor à Direcção-Geral dos Impostos as 
medidas que entender convenientes no 
sentido do aperfeiçoamento das 

operações de avaliação.  
 

2 - Tratando-se de conjuntos ou 
empreendimentos urbanísticos implantados em 

áreas cujo zonamento não tenha ainda sido 
aprovado ou, tendo-o sido, se encontre 
desactualizado, as propostas referidas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 são apresentadas 
anualmente.  

3 - As propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas 

por portaria do Ministro das Finanças.  
4 - Aplica-se à CNAPU o disposto no n.º 2 do 

artigo 49.º  

 
Artigo 63.º  
Perito local  

 
1 - Em cada serviço de finanças existem um ou 

mais peritos locais, nomeados pelo director-

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_6-2006_de_27_de_fevereiro_i_serie-a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_6-2006_de_27_de_fevereiro_i_serie-a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_6-2006_de_27_de_fevereiro_i_serie-a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_6-2006_de_27_de_fevereiro_i_serie-a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIMI/CIMI49.htm
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geral dos Impostos, que prestam serviço por 
tempo indeterminado.  

2 - O número de peritos locais, em cada 

serviço de finanças, é fixado pelo director-geral 
dos Impostos.  

3 - A designação dos peritos locais recai, 

preferencialmente, em engenheiros civis, 

arquitectos, engenheiros técnicos civis e agentes 
técnicos de engenharia e arquitectura.  

4 - Na falta de diplomados com as habilitações 

referidas no número anterior, a designação recai 
em diplomados com currículo adequado ou em 
técnicos possuidores de habilitação profissional 

adequada ao exercício daquelas funções.  
 

Artigo 65.º  
Perito regional  

1 - Os peritos regionais a que se referem os 
artigos 74.º e 76.º são nomeados pelo director-
geral dos Impostos, mediante proposta do 

director de finanças. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 211/2005, de 07 de Dezembro) 

2 - Os peritos regionais constam de listas 

organizadas nas direcções de finanças, 
observando-se o disposto nos n.os 3 e 4 dos 
artigos 56.º e 63.º, consoante o caso. (Redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 211/2005, de 07 de 

Dezembro) 
3 - As listas referidas no número anterior 

incluem os engenheiros pertencentes ao quadro 

dos serviços centrais da Direcção-Geral dos 
Impostos que superintendem nos serviços de 
avaliações.  

 
SECÇÃO III 

Disposições comuns  
 

Artigo 67.º 
Orientação e fiscalização 

 

A orientação e a fiscalização dos trabalhos dos 
peritos cabem aos chefes de finanças, sem 
prejuízo de poderem ser atribuídas pelo director-

geral dos Impostos aos técnicos da Direcção de 
Serviços de Avaliações.  
 

Artigo 69.º  

Impedimentos 
 

1 - Nenhum perito avaliador, perito avaliador 

permanente, perito local e perito regional pode 
intervir na avaliação de prédios próprios ou em 
que seja interessada, a qualquer título, entidade 

de que seja administrador ou colaborador, nem 
de prédios em que sejam interessados seus 
ascendentes, descendentes ou parentes e afins 
até ao 4.º grau da linha colateral.  

2 - As avaliações efectuadas contra o disposto 
no número anterior são anuladas oficiosamente 
ou a requerimento dos interessados.  

 

3 - A nomeação de perito regional não é 
incompatível com a de perito avaliador, de perito 
avaliador permanente ou de perito local.  

4 - Nenhum perito regional pode integrar uma 
comissão de avaliação de que faça parte um seu 
ascendente, descendente, irmão, tio ou sobrinho 

ou afins do mesmo grau. 

 
Artigo 70.º  

Posse e substituição  

 
1 - Os peritos avaliadores, os peritos 

avaliadores permanentes e os peritos locais 

tomam posse perante o chefe de finanças onde 
prestam serviço e os peritos regionais, salvo os 
mencionados no n.º 3 do artigo 65.º, perante o 
chefe de finanças da área da sua residência.  

2 - Os peritos referidos no número anterior 
devem ser substituídos quando apresentem 
pedido de escusa, aleguem impedimento ou por 

proposta fundamentada dos serviços com base 
na falta de capacidade técnica para o exercício 
das suas funções ou grave violação dos deveres 

funcionais.  
 

Artigo 74.º  
Segunda avaliação  

 
1 - As reclamações que tenham por 

fundamento a área, qualidade e classe das 

parcelas ou os elementos em que se baseou a 
avaliação dos prédios ou parte de prédios 
referidos no artigo 28.º dão lugar a uma 

segunda avaliação, a efectuar por uma comissão 
composta por dois peritos regionais designados 

pelo director de finanças, um dos quais preside, 
e pelo sujeito passivo ou seu representante.  

2 - Nas zonas de cadastro diferido e nos 
municípios com avaliação de base não cadastral 
as reclamações referidas no número anterior 

abrangem também a área total do prédio.  
3 - O perito regional que presidir à comissão 

de avaliação tem apenas voto de desempate, 

devendo conformar-se com um dos laudos.  
4 - A indicação do representante do sujeito 

passivo deve ser comunicada por escrito ao 
chefe de finanças até 10 dias antes da data 

marcada para a avaliação.  
5 - O sujeito passivo ou o seu representante 

prestam compromisso de honra perante o chefe 

de finanças, no dia designado para a avaliação, 
lavrando-se o respectivo termo.  

6 - A falta de comparência do sujeito passivo 

ou do seu representante torna definitivo o 
resultado da primeira avaliação, salvo se a falta 
for justificada no prazo de oito dias, caso em 
que apenas é permitido um adiamento.  
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Artigo 75.º  
Segunda avaliação directa  

 

1 - Quando o sujeito passivo ou o chefe de 
finanças não concordarem com o resultado da 
avaliação directa de prédios rústicos podem, 

respectivamente, requerer ou promover uma 

segunda avaliação, no prazo de 30 dias contados 
da data em que o primeiro tenha sido notificado.  

2 - A segunda avaliação é realizada com 

observância do disposto no presente Código por 
uma comissão com a composição e nos termos 
referidos no artigo 74.º  

3 - Se a segunda avaliação for requerida pelo 
sujeito passivo, a sua falta de comparência ou a 
do seu representante torna definitivo o resultado 
da primeira avaliação, salvo se a falta for 

justificada no prazo de oito dias, caso em que se 
permite um adiamento.  

4 - Sempre que a segunda avaliação seja 

promovida pelo chefe de finanças, o sujeito 
passivo deve ser notificado para, no prazo de 20 
dias, comunicar se pretende integrar a comissão 

ou nomear o seu representante.  
5 - No caso previsto no número anterior, se o 

sujeito passivo não comunicar que pretende 
integrar a comissão ou não indicar o seu 

representante no prazo aí fixado ou, indicando-
o, o mesmo não compareça, a competência para 
a nomeação do representante devolve-se ao 

chefe de finanças, que nomeará um perito 
regional. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
211/2005, de 07 de Dezembro) 

6 - No caso referido no n.º 4, à não 
comparência do sujeito passivo ou do seu 

representante aplica-se a parte final do n.º 3.  
 

SECÇÃO II  
De prédios urbanos  

 

Artigo 76º 
Segunda avaliação de prédios urbanos  

 

1 - Quando o sujeito passivo ou o chefe de 
finanças não concordarem com o resultado da 
avaliação directa de prédios urbanos, podem, 
respectivamente, requerer ou promover uma 

segunda avaliação, no prazo de 30 dias contados 
da data em que o primeiro tenha sido notificado.  

2 - A segunda avaliação é realizada com 

observância do disposto no presente Código, por 
uma comissão composta por dois peritos 
regionais designados pelo director de finanças 

em função da sua posição na lista organizada 
por ordem alfabética para esse efeito, um dos 
quais preside, e pelo sujeito passivo ou seu 
representante.  

3 -É aplicável o disposto nos n.os 3 a 6 do 
artigo 74.º e nos n.os 4 a 6 do artigo 75.º. 
(Redacção dada pela Declaração de Rectificação 

n.º 4/2004, de 9 de Janeiro)  

4 - Quando uma avaliação de prédio urbano 
seja efectuada por omissão à matriz ou na 
sequência de transmissão onerosa de imóveis e 

o alienante seja interessado para efeitos 
tributários deverá o mesmo ser notificado do seu 
resultado para, querendo, requerer segunda 

avaliação, no prazo e termos dos números 

anteriores, caso em que poderá integrar a 
comissão referida no n.º 2 ou nomear o seu 
representante.  

5 - Nas avaliações em que intervierem 
simultaneamente o alienante e o adquirente ou 
os seus representantes, o perito regional que 

presidir à avaliação tem direito a voto e, em 
caso de empate, voto de qualidade.  

6 - Na designação dos peritos referidos no n.º 
2, deve atender-se ao seu domicílio e à 

localização do prédio a avaliar, com vista a uma 
maior economia de custos. 

 

Artigo 81.º  
Inscrição de prédio de herança indivisa  

 

1 - Quando um prédio faça parte de herança 
indivisa, é inscrito na matriz predial respectiva 
em nome do autor da herança com o aditamento 
«Cabeça-de-casal da herança de...», sendo 

atribuído à herança indivisa, oficiosamente, o 
respectivo número de identificação fiscal pelo 
serviço de finanças referido no artigo 25.º do 

Código do Imposto do Selo.  
2 - O serviço de finanças referido no número 

anterior comunica ao serviço de finanças da área 

da situação dos prédios transmitidos o número 
de identificação fiscal atribuído para efeitos do 

competente averbamento na matriz.  
 

SECÇÃO V  
Cadernetas prediais  

 

Artigo 93º 
Cadernetas prediais  

 

1 - Por cada prédio inscrito na matriz é 
preenchida e entregue ao sujeito passivo uma 
caderneta predial do modelo aprovado. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei 238/2006, de 

20 de Dezembro)  
2 - As cadernetas prediais podem ser 

substituídas, na parte respeitante ao extracto 

dos elementos matriciais constantes das 
matrizes, por fotocópias devidamente 
autenticadas.  

3 - O preenchimento das cadernetas ou 
fotocópia compete ao serviço que organizar as 
respectivas matrizes. 

4 - Os notários e os conservadores do registo 

predial, sempre que intervenham em actos ou 
contratos que exijam a apresentação da 
caderneta predial referida no n.º 1 relativa a 

prédios objecto desses actos, contratos ou 
factos, podem obtê-la por via electrónica e 
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http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=declaracao_de_rectificacao_4-2004_de_9_de_janeiro.pdf
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entregá-la, gratuitamente, ao sujeito passivo. 
(Redacção dada pelo artigo 69º da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

5 - Nos casos em que a declaração modelo n.º 
1 do IMI é entregue para efeitos de inscrição de 
prédio urbano ou fracção autónoma na matriz, 

os notários e os conservadores do registo predial 

que intervenham em actos ou contratos que 
exijam a sua apresentação podem obtê-la por 
via electrónica (Redacção dada pelo artigo 69º 

da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 
 

CAPÍTULO X  

Taxas  
 

Artigo 112º 
Taxas  

 
1 - As taxas do imposto municipal sobre 

imóveis são as seguintes:  
 

a) Prédios rústicos: 0,8%;  
b) Prédios urbanos: 0,4% a 0,8%;  

c) Prédios urbanos avaliados, nos termos do 
CIMI: 0,2% a 0,5%.  

 

2 - Tratando-se de prédios constituídos por 

parte rústica e urbana, aplica-se ao valor 
patrimonial tributário de cada parte a respectiva 
taxa. 

3 - As taxas previstas nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 são elevadas ao dobro nos casos de 
prédios urbanos que se encontrem devolutos há 
mais de um ano, considerando-se devolutos os 

prédios como tal definidos em diploma próprio. 
(Redacção dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro) 

4 - Para os prédios que sejam propriedade de 
entidades que tenham domicílio fiscal em país, 
território ou região sujeitos a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constantes de lista 
aprovada por portaria do Ministro das Finanças, 
a taxa do imposto é de 1%, sendo elevado a 2% 
nas situações a que se refere o número anterior. 

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  

5 - Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em 
cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 
alíneas b) e c) do n.º 1.  

6 - Os municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem definir áreas 
territoriais, correspondentes a freguesias ou 
zonas delimitadas de freguesias, que sejam 

objecto de operações de reabilitação urbana ou 
combate à desertificação, e majorar ou minorar 
até 30% a taxa que vigorar para o ano a que 

respeita o imposto. 
7 - Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais correspondentes a freguesias ou 
zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 
redução até 20% da taxa que vigorar no ano a 

que respeita o imposto a aplicar aos prédios 
urbanos arrendados, que pode ser cumulativa 
com a definida no número anterior. 

8 - Os municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem majorar até 30% a 
taxa aplicável a prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os que, face ao seu 

estado de conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar 
a segurança de pessoas e bens.  

9 - Os municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem majorar até ao 
dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com 

áreas florestais que se encontrem em situação 
de abandono, não podendo da aplicação desta 
majoração resultar uma colecta de imposto 
inferior a (euro) 20 por cada prédio abrangido. 

(Redacção dada pela Lei n.º 21/2006, de 23 de 
Junho)  

10 - Consideram-se prédios rústicos com áreas 

florestais em situação de abandono aqueles que 
integrem terrenos ocupados com arvoredos 
florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de 

longa duração, e em que se verifiquem, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
(Redacção dada pela Lei n.º 21/2006, 23 de 

Junho) 
 

a) Não estarem incluídos em zonas de 
intervenção florestal (ZIF), nos termos 
do disposto no Decreto-Lei n.º 

127/2005, de 5 de Agosto;  
b) A sua exploração não estar submetida a 

plano de gestão florestal elaborado, 
aprovado e executado nos termos da 

legislação aplicável;  

c) Não terem sido neles praticadas as 
operações silvícolas mínimas necessárias 

para reduzir a continuidade vertical e 
horizontal da carga combustível, de 
forma a limitar os riscos de ignição e 

propagação de incêndios no seu interior 
e nos prédios confinantes.  

 

11 - Constitui competência dos municípios 

proceder ao levantamento dos prédios rústicos 
com áreas florestais em situação de abandono e 
à identificação dos respectivos proprietários, até 

30 de Março de cada ano, para posterior 
comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 
(Redacção dada pela Lei n.º 21/2006, de 23 de 

Junho) 
12 - Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, podem fixar uma redução 
até 50% da taxa que vigorar no ano a que 

respeita o imposto a aplicar aos prédios 
classificados como de interesse público, de valor 
municipal ou património cultural, nos termos da 

legislação em vigor, desde que estes prédios não 
se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 
do artigo 40.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

(Aditado pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_6-2006_de_27_de_fevereiro_i_serie-a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=Lei_21-2006.pdf
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13 - As deliberações da assembleia municipal 
referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, por 

transmissão electrónica de dados, para 
vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as 
taxas mínimas referidas no n.º 1, caso as 

comunicações não sejam recebidas até 30 de 

Novembro. (Redacção dada pela Lei nº 53-
A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

14 - No caso de as deliberações 
compreenderem zonas delimitadas de freguesias 
ou prédios individualmente considerados, das 

comunicações referidas no número anterior deve 
constar a indicação dos artigos matriciais dos 
prédios abrangidos, bem como o número de 

identificação fiscal dos respectivos titulares. 

(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  
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Artigo 78.º 

Aditamento ao Código do IMI 

É aditado ao Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o artigo 

139.º, com a seguinte redacção:  

«Artigo 139.º 

Comunicação às câmaras municipais dos resultados da avaliação directa dos prédios 

urbanos  

A Direcção-Geral dos Impostos disponibiliza, por via electrónica, à câmara municipal da 

área da situação do imóvel, a informação relativa ao resultado da avaliação directa de 

prédios urbanos.» 
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Artigo 79.º 

Revogação de disposições no âmbito do IMI 

É revogado o n.º 4 do artigo 63.º do Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 

de Novembro.  
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Decreto-Lei n.º 287/2003,  
de 12 de Novembro 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

 
 

Artigo 63.º  
Perito local 

 

(Ver página 477 do Artigo 77.º da PPL) 
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Secção II 

Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

Artigo 80.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro  

O artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que aprovou o Código do IMI e o 

Código do IMT, passa a ter a seguinte redacção:  

«Artigo 25.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) […]; 

b) Aos prédios devolutos e aos prédios em ruínas referidos no n.º 3 do artigo 112.º 

do CIMI.» 
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Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de Novembro 

No uso da autorização legislativa concedida pela 

Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, aprova o Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código 

do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis, altera o Código do Imposto 
do Selo, altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais e 

os Códigos do IRS e do IRC e revoga o Código da 
Contribuição Predial e do Imposto sobre a 

Indústria Agrícola, o Código da Contribuição 
Autárquica e o Código do Imposto Municipal de 

Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações 
 

Artigo 25.º 

Regime de salvaguarda 
 

1 - O aumento da colecta do IMI resultante da 

actualização dos valores patrimoniais tributários não 
pode exceder, por prédio, os seguintes valores anuais 
adicionados à colecta da contribuição autárquica ou do 
IMI devido no ano anterior ou que o devesse ser, no 

caso de prédios isentos: 
 

Ano de 2004 - (euro) 60; 

Ano de 2005 - (euro) 75; 
Ano de 2006 - (euro) 90; 
Ano de 2007 - (euro) 105; 

Ano de 2008 - (euro) 120; 
Ano de 2009 - (euro) 135; 
Ano de 2010 - (euro) 150; 
Ano de 2011 - (euro) 165. 
 

(Redacção dada pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 
 

2 - A limitação prevista no número anterior não se 
aplica aos prédios avaliados, no período temporal aí 
referido, com aplicação das regras de avaliação 

previstas nos artigos 38.º e seguintes do CIMI. 
3 – (Revogado pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro) 

4 - O disposto nos números anteriores não é 
aplicável: 

 

a) Aos prédios que sejam propriedade das 
entidades referidas no n.º 4 do artigo 112.º do 
CIMI; 

b) Aos prédios devolutos referidos no n.º 3 do 

artigo 112.º do CIMI. 
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Decreto-Lei n.º 287/2003,  

de 12 de Novembro 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

CAPÍTULO X  

Taxas  
 

Artigo 112º 

Taxas  
 

(Ver página 480 do Artigo 77.º da PPL) 
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Artigo 81.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

 Os artigos 2.º, 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 13.º, 17.º, 19.º, 21.º, 22.º, 31.º, 41.º, 49.º e 55.º do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, abreviadamente designado por Código do 

IMT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, passam a ter a seguinte redacção: 

 «Artigo 2.º 

[…]   

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - O disposto na alínea c) do número anterior não é aplicável sempre que o excesso da 

quota-parte resultar de acto de partilha por efeito de dissolução do casamento que não 

tenha sido celebrado sob o regime de separação de bens.  

Artigo 4.º 

[…]   

 […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é 

devido pelo primitivo promitente adquirente e por cada um dos sucessivos 

promitentes adquirentes, não lhes sendo aplicável qualquer isenção ou redução de 
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taxa, ainda que a parte do preço paga ao promitente vendedor ou ao cedente 

corresponda a qualquer dos escalões previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º, 

sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 17.º e no n.º 3 do artigo 22.º; 

f) […]; 

g) […]. 

Artigo 6.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

l) As aquisições por museus, bibliotecas, escolas, entidades públicas empresariais 

responsáveis pela rede pública de escolas, institutos e associações de ensino ou 

educação, de cultura científica, literária ou artística e de caridade, assistência ou 

beneficência, quanto aos bens destinados, directa ou indirectamente, à realização 

dos seus fins estatutários. 

Artigo 9.º 

[…] 
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São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio 

urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente cujo valor que serviria 

de base à liquidação não exceda € 89 700. 

Artigo 10.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - São de reconhecimento prévio, por despacho do Ministro das Finanças sobre 

informação e parecer da Direcção-Geral dos Impostos, as seguintes isenções: 

a) As previstas na alínea b) do artigo 6.º, na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º, desde que 

o valor que serviria de base à liquidação do IMT, caso este fosse devido, apurado 

nos termos da regra 5.ª do artigo 12.º, exceda o montante referido no artigo 9.º, 

bem como as previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º; 

b) As estabelecidas em legislação extravagante ao presente Código, cuja competência, 

nos termos dos respectivos diplomas, seja expressamente atribuída ao Ministro 

das Finanças. 

7 - São de reconhecimento prévio, por despacho do director-geral dos impostos sobre 

informação dos serviços competentes, as seguintes isenções: 

a) As previstas nas alíneas d), e), f), g), h), i), j) e l) do artigo 6.º; 

b) As estabelecidas em legislação extravagante ao presente Código, cuja competência, 

nos termos dos respectivos diplomas, seja expressamente atribuída ao director-

geral dos impostos. 
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8 - São de reconhecimento automático, competindo a sua verificação e declaração ao 

serviço de finanças onde for apresentada a declaração prevista no n.º 1 do artigo 19.º, 

as seguintes isenções: 

a) As previstas na alínea a) e c) do artigo 6.º, no artigo 7.º e na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 8.º, desde que o valor que serviria de base à liquidação do IMT, caso este 

fosse devido, apurado nos termos da regra 5.ª do artigo 12.º, não exceda o 

montante referido no artigo 9.º; 

b) As previstas no artigo 9.º; 

c) As estabelecidas nos termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro; 

d) As isenções de reconhecimento automático constantes de legislação extravagante 

ao presente Código.  

9 - [Anterior n.º 7]. 

Artigo 13.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) O valor patrimonial tributário da propriedade do solo, quando o direito de 

superfície for temporário, obtém-se deduzindo ao valor da propriedade plena 10% 

por cada período indivisível de cinco anos, conforme o tempo por que aquele 

direito ainda deva durar, não podendo, porém, a dedução exceder 80%; 
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i) […]; 

j) […]. 

Artigo 17.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]: 

Valor sobre que incide o IMT 

 (em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*)  

Até 89 700 0 0 

De mais de 89 700 e até 122 700  2 0,5379 

De mais de 122 700 e até 167 300 5 1,7274 

De mais de 167 300 e até 278 800 7 3,8361 

De mais de 278 800 e até 557 500 8 - 

Superior a 557 500 6 (taxa única)  

(*) No limite superior do escalão 

b) […]: 

 

Valor sobre que incide o IMT  

(em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*)  

Até 89 700 1 1,0000 

De mais de 89 700 e até 122 700 2 1,2689 

De mais de 122 700 e até 167 300 5 2,2636 

De mais de 167 300 e até 278 800 7 4,1578 
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(*) No limite 

superior do 

escalão 

 

c)  […]; 

d) […]. 

2 - À aquisição onerosa de figuras parcelares do direito de propriedade aplica-se a taxa 

referida no número anterior correspondente à natureza dos bens sobre que incide o 

direito adquirido, sendo aplicável a taxa referida na alínea a) do número anterior apenas 

quando estiver em causa a transmissão do usufruto, uso ou habitação de prédio urbano 

ou fracção autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente. 

3 - Quando, relativamente às aquisições a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1, o valor 

sobre que incide o imposto for superior a € 89 700, é dividido em duas partes, sendo 

uma igual ao limite do maior dos escalões que nela couber, à qual se aplica a taxa média 

correspondente a este escalão, e outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa marginal 

respeitante ao escalão imediatamente superior.  

4 - […]. 

5 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, a taxa aplicável aos 

montantes referidos na regra 18.ª do n.º 4 do artigo 12.º é a que corresponder à 

totalidade do preço acordado no contrato, não lhe sendo aplicável a taxa referida na 

alínea a) do n.º 1. 

6 - Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, na transmissão de partes de prédio aplicam-se as 

seguintes regras: 

a) Se no mesmo acto se transmitir a totalidade do prédio, a cada valor aplica-se a 

taxa correspondente à totalidade da transmissão; 

b) Se no acto não se transmitir a totalidade do prédio, ao valor tributável aplica-se a 

taxa correspondente ao valor global do prédio tendo em consideração a parte 

transmitida. 

De mais de 278 800 e até 534 700 8 - 

Superior a 534 700 6 (taxa única)  
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Artigo 19.º 

[…] 

1 - A liquidação do IMT é de iniciativa dos interessados, para cujo efeito devem apresentar, 

em qualquer serviço de finanças ou por meios electrónicos, uma declaração de modelo 

oficial devidamente preenchida 

2 - […]. 

3 - A declaração prevista no n.º 1 deve também ser apresentada, em qualquer serviço de 

finanças ou por meios electrónicos, antes do acto ou facto translativo dos bens, nas 

situações de isenção.   

Artigo 21.º 

[…] 

1 - O IMT é liquidado pelos serviços centrais da Direcção-Geral dos Impostos, com base 

na declaração do sujeito passivo ou oficiosamente, considerando-se, para todos os 

efeitos legais, o acto tributário praticado no serviço de finanças competente.   

2 - Para efeitos do número anterior, são aplicáveis as regras seguintes:  

a) Quando a liquidação for efectuada com base na declaração do sujeito passivo, 

considera-se competente para a liquidação do IMT, o serviço de finanças onde é 

apresentada a declaração referida no n.º 1 do artigo 19.º; 

b) Nos casos em que a liquidação é promovida oficiosamente considera-se 

competente para a liquidação do IMT, o serviço de finanças da área da situação 

dos prédios, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 22.º 

[…]  

1 - […]. 

2 - […]. 
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3 - Sempre que o contrato definitivo seja celebrado com um dos contraentes previstos nas 

alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, ou que o facto tributário ocorra antes da 

celebração do contrato definitivo que opere a transmissão jurídica do bem, e o 

contraente já tenha pago o imposto devido por esse facto, só há lugar a liquidação 

adicional quando o valor que competir à transmissão definitiva for superior ao que 

serviu de base à liquidação anterior, procedendo-se à anulação parcial ou total do 

imposto se o adquirente beneficiar de redução de taxa ou de isenção.  

4 - […]. 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Quando se verificar que nas liquidações se cometeu erro de facto ou de direito, de que 

resultou prejuízo para o Estado, bem como nos casos em que haja lugar a avaliação, o 

chefe do serviço de finanças onde tenha sido efectuada a liquidação ou entregue a 

declaração para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 19.º, promove a competente 

liquidação adicional. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 41.º   

[…]  

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

2 - Para efeitos do disposto neste artigo e seguintes, é competente o serviço de finanças 

que tenha efectuado a liquidação. 

Artigo 49.º 

[…] 

1 - Quando seja devido IMT, os notários e outros funcionários ou entidades que 

desempenhem funções notariais, bem como as entidades e profissionais com 
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competência para autenticar documentos particulares que titulem actos ou contratos 

sujeitos a registo predial, não podem lavrar as escrituras, quaisquer outros 

instrumentos notariais ou documentos particulares ou autenticar documentos 

particulares que operem transmissões de bens imóveis nem proceder ao 

reconhecimento de assinaturas nos contratos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do 

artigo 2.º, sem que lhes seja apresentado o extracto da declaração referida no artigo 

19.º acompanhada do correspondente comprovativo da cobrança, que arquivarão, 

disso fazendo menção no documento a que respeitam, sempre que a liquidação deva 

preceder a transmissão. 

2 - […]. 

3 - Havendo lugar a isenção, as entidades referidas no n.º 1 devem averbar a isenção e 

exigir o documento comprovativo que arquivam. 

4 - As entidades referidas no n.º 1 devem submeter, até ao dia 15 de cada mês, à 

Direcção-Geral dos Impostos, em suporte electrónico, os seguintes elementos: 

a) Uma relação dos actos ou contratos sujeitos a IMT, ou dele isentos, efectuados no 

mês antecedente, contendo, relativamente a cada um desses actos, o número, data 

e importância dos documentos de cobrança ou os motivos da isenção, nomes dos 

contratantes, artigos matriciais e respectivas freguesias, ou menção dos prédios 

omissos; 

b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de bens imóveis em 

que por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante o 

representado deixe de poder revogar a procuração, bem como dos respectivos 

substabelecimentos, referentes ao mês anterior; 

c) Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados de divisões de coisa 

comum e de partilhas de que façam parte bens imóveis. 

5 - A obrigação a que se refere o número anterior compete também às entidades e 

profissionais que autentiquem documentos particulares, ou qualquer outro título, 

quando essa forma seja admitida em alternativa à escritura pública, ou reconheçam as 

assinaturas neles apostas. 
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6 - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo pelo pagamento do imposto os 

notários que celebrem escrituras públicas e as pessoas que, por qualquer outra forma, 

intervenham nos documentos particulares autenticados, ou qualquer outro título, 

quando essa forma seja admitida em alternativa à escritura pública, desde que tenham 

colaborado na falta de liquidação ou arrecadação do imposto ou, na data daquela 

intervenção, recepção ou utilização, não tenham exigido o documento comprovativo 

do pagamento ou da isenção, se for caso disso.» 

Artigo 55.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Com vista a permitir o exercício do direito de preferência das autarquias locais previsto 

no presente artigo, a Direcção-Geral dos Impostos disponibiliza, por via electrónica, à 

câmara municipal da área da situação do imóvel a informação relativa às escrituras e 

aos documentos particulares autenticados efectuados no mês anterior.» 
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Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de Novembro 

Código do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis 
 

Artigo 2.º  
Incidência objectiva e territorial  

 

1 - O IMT incide sobre as transmissões, a título 
oneroso, do direito de propriedade ou de figuras 
parcelares desse direito, sobre bens imóveis 
situados no território nacional.  

2 - Para efeitos do n.º 1, integram, ainda, o 
conceito de transmissão de bens imóveis:  

 

a) As promessas de aquisição e de 
alienação, logo que verificada a tradição 
para o promitente adquirente, ou 

quando este esteja usufruindo os bens, 
excepto se se tratar de aquisição de 
habitação para residência própria e 
permanente do adquirente ou do seu 

agregado familiar e não ocorra qualquer 
das situações previstas no n.º 3;  

b) O arrendamento com a cláusula de que 

os bens arrendados se tornam 
propriedade do arrendatário depois de 
satisfeitas todas as rendas acordadas;  

c) Os arrendamentos ou subarrendamentos 
a longo prazo, considerando-se como 
tais os que devam durar mais de 30 
anos, quer a duração seja estabelecida 

no início do contrato, quer resulte de 
prorrogação, durante a sua vigência, por 

acordo expresso dos interessados, e 

ainda que seja diferente o senhorio, a 
renda ou outras cláusulas contratuais;  

d) A aquisição de partes sociais ou de 

quotas nas sociedades em nome 
colectivo, em comandita simples ou por 
quotas, quando tais sociedades possuam 
bens imóveis, e quando por aquela 

aquisição, por amortização ou quaisquer 
outros factos, algum dos sócios fique a 
dispor de, pelo menos, 75% do capital 

social, ou o número de sócios se reduza 
a dois, sendo marido e mulher,casados 
no regime de comunhão geral de bens 

ou de adquiridos. (Redacção dada pela 
Declaração de Rectificação nº 4/2004, 
de 9 de Janeiro)  

 

3 - Considera-se que há também lugar a 
transmissão onerosa para efeitos do n.º 1 na 
outorga dos seguintes actos ou contratos:  

 

a) Celebração de contrato-promessa de 
aquisição e alienação de bens imóveis 
em que seja clausulado no contrato ou 

posteriormente que o promitente 

adquirente pode ceder a sua posição 
contratual a terceiro;  

b) Cessão da posição contratual no 

exercício do direito conferido por 
contrato-promessa referido na alínea 

anterior;  
c) Outorga de procuração que confira 

poderes de alienação de bem imóvel ou 

de partes sociais a que se refere a alínea 
d) do n.º 2 em que, por renúncia ao 
direito de revogação ou cláusula de 
natureza semelhante, o representado 

deixe de poder revogar a procuração;  
d) Outorga de instrumento com 

substabelecimento de procuração com os 

poderes e efeitos previstos na alínea 
anterior;  

e) Cedência de posição contratual ou ajuste 

de revenda, por parte do promitente 
adquirente num contrato-promessa de 
aquisição e alienação, vindo o contrato 
definitivo a ser celebrado entre o 

primitivo promitente alienante e o 
terceiro.  

 

4 - O disposto na alínea e) do número anterior 
não é aplicável sempre que o contrato definitivo 
seja celebrado com terceiro nomeado ou com 

sociedade em fase de constituição no momento 
em que o contrato-promessa é celebrado e que 
venha a adquirir o imóvel, desde que o 
promitente adquirente seja titular do seu capital 

social.  
5 - Em virtude do disposto no n.º 1, são 

também sujeitas ao IMT, designadamente:  
 

a) A resolução, invalidade ou extinção, por 
mútuo consenso, do contrato de compra 
e venda ou troca de bens imóveis e as 

do respectivo contrato-promessa, 
quando, neste último caso, ocorrerem 
depois de passados 10 anos sobre a 

tradição ou posse;  
b) As permutas, pela diferença declarada de 

valores ou pela diferença entre os 

valores patrimoniais tributários, 
consoante a que for maior;  

c) O excesso da quota-parte que ao 
adquirente pertencer, nos bens imóveis, 

em acto de divisão ou partilhas, bem 
como a alienação da herança ou quinhão 
hereditário;  

d) A venda ou cessão do direito a 
determinadas águas, ainda que sob a 
forma de autorização para as explorar 

ou para minar em terreno alheio;  
e) As entradas dos sócios com bens imóveis 

para a realização do capital das 
sociedades comerciais ou civis sob a 

forma comercial ou das sociedades civis 
a que tenha sido legalmente reconhecida 
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personalidade jurídica e, bem assim, a 
adjudicação dos bens imóveis aos sócios, 
na liquidação dessas sociedades;  

f) As entradas dos sócios com bens imóveis 
para a realização do capital das 
restantes sociedades civis, na parte em 

que os outros sócios adquirirem 

comunhão, ou qualquer outro direito, 
nesses imóveis, bem como, nos mesmos 
termos, as cessões de partes sociais ou 

de quotas ou a admissão de novos 
sócios;  

g) As transmissões de bens imóveis por 

fusão ou cisão das sociedades referidas 
na antecedente alínea e), ou por fusão 
de tais sociedades entre si ou com 
sociedade civil;  

h) As transmissões de benfeitorias e as 
aquisições de bens imóveis por acessão.  

 

Artigo 4º 
Incidência subjectiva  

 

O IMT é devido pelas pessoas, singulares ou 
colectivas, para quem se transmitam os bens 
imóveis, sem prejuízo das seguintes regras:  
 

a) Nas divisões e partilhas, o imposto é 
devido pelo adquirente dos bens imóveis 
cujo valor exceda o da sua quota nesses 

bens;  
b) Nos contratos para pessoa a nomear, o 

imposto é devido pelo contraente 

originário, sem prejuízo de os bens se 
considerarem novamente transmitidos 
para a pessoa nomeada se esta não tiver 

sido identificada ou sempre que a 

transmissão para o contraente originário 
tenha beneficiado de isenção;  

c) Nos contratos de troca ou permuta de 

bens imóveis, qualquer que seja o título 
por que se opere, o imposto é devido 
pelo permutante que receber os bens de 

maior valor, entendendo-se como de 
troca ou permuta o contrato em que as 
prestações de ambos os permutantes 
compreendem bens imóveis, ainda que 

futuros;  
d) Nos contratos de promessa de troca ou 

permuta com tradição de bens apenas 

para um dos permutantes, o imposto 
será desde logo devido pelo adquirente 
dos bens, como se de compra e venda 

se tratasse, sem prejuízo da reforma da 
liquidação ou da reversão do sujeito 
passivo, conforme o que resultar do 
contrato definitivo, procedendo-se, em 

caso de reversão, à anulação do imposto 
liquidado ao permutante adquirente;  

e) Nas situações previstas nas alíneas a) e 

b) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é 
devido pelo primitivo promitente 
adquirente e por cada um dos sucessivos 

promitentes adquirentes, não lhes sendo 
aplicável qualquer isenção ou redução de 
taxa, ainda que a parte do preço paga 

ao promitente vendedor ou ao cedente 
corresponda a qualquer dos escalões 
previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 

17.º, sem prejuízo do disposto no n.º 5 

do artigo 17.º e no n.º 3 do artigo 22.º;  
f) Nas situações previstas nas alíneas c) e 

d) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é 

devido pelo procurador ou por quem 
tiver sido substabelecido, não lhe sendo 
aplicável qualquer isenção ou redução de 

taxa, sem prejuízo do disposto no n.º 3 
do artigo 22.º;  

g) Na situação prevista na alínea e) do n.º 
3 do artigo 2.º, o imposto é devido pelo 

contraente originário, não lhe sendo 
aplicável qualquer isenção, excluindo-se, 
porém, a incidência se o mesmo declarar 

no prazo de 30 dias a contar da cessão 
da posição contratual ou do ajuste de 
revenda que não houve lugar ao 

pagamento ou recebimento de qualquer 
quantia, para além da que constava 
como sinal ou princípio de pagamento no 
contrato-promessa, demonstrando-o 

através de documentos idóneos ou 
concedendo autorização à administração 
fiscal para aceder à sua informação 

bancária. (Redacção dada pela 
Declaração de Rectificação nº 4/2004, 
de 9 de Janeiro)  

 
CAPÍTULO II  

Isenções  
 

Artigo 6º 
Isenções 

 

Ficam isentos de IMT:  
 

a) O Estado, as Regiões Autónomas, as 

autarquias locais e as associações e 
federações de municípios de direito 
público, bem como quaisquer dos seus 
serviços, estabelecimentos e 

organismos, ainda que personalizados, 
compreendidos os institutos públicos, 
que não tenham carácter empresarial;  

b) Os Estados estrangeiros pela aquisição 
de edifícios destinados exclusivamente à 
sede da respectiva missão diplomática 

ou consular ou à residência do chefe da 
missão ou do cônsul, bem como dos 
terrenos para a sua construção, desde 
que haja reciprocidade de tratamento;  

c) As constantes de acordo entre o Estado e 
quaisquer pessoas, de direito público ou 
privado, que são mantidas nos termos 

da respectiva lei;  
d) As pessoas colectivas de utilidade pública 

administrativa e de mera utilidade 
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pública, quanto aos bens destinados, 
directa e imediatamente, à realização 
dos seus fins estatutários;  

e) As instituições particulares de 
solidariedade social e entidades a estas 
legalmente equiparadas, quanto aos 

bens destinados, directa e 

imediatamente, à realização dos seus 
fins estatutários;  

f) As aquisições de bens para fins religiosos, 

efectuadas por pessoas colectivas 
religiosas, como tal inscritas, nos termos 
da lei que regula a liberdade religiosa;  

g) As aquisições de prédios classificados 
como de interesse nacional, de interesse 
público ou de interesse municipal, ao 
abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Setembro;  
h) As aquisições de bens situados nas 

regiões economicamente mais 

desfavorecidas, quando efectuadas por 
sociedades comerciais ou civis sob a 
forma comercial, que os destinem ao 

exercício, naquelas regiões, de 
actividades agrícolas ou industriais 
consideradas de superior interesse 
económico e social;  

i) As aquisições de bens por associações de 
cultura física, quando destinados a 
instalações não utilizáveis normalmente 

em espectáculos com entradas pagas;  
j) As aquisições de prédios rústicos que se 

destinem à primeira instalação de jovens 

agricultores candidatos aos apoios 
previstos no Decreto-Lei n.º 81/91, de 

18 de Fevereiro, ainda que operadas em 
épocas diferentes, até ao valor previsto 

no artigo 9.º, independentemente do 
valor sobre que incidiria o imposto 
ultrapassar aquele limite; (Redacção 

dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  

l) As aquisições por museus, bibliotecas, 

escolas, institutos e associações de 
ensino ou educação, de cultura científica, 
literária ou artística e de caridade, 
assistência ou beneficência, quanto aos 

bens destinados, directa ou 
indirectamente, à realização dos seus 
fins estatutários. 

 
Artigo 7.º  

Isenção pela aquisição de prédios para 

revenda  
 

1 - São isentas do IMT as aquisições de prédios 
para revenda, nos termos do número seguinte, 

desde que se verifique ter sido apresentada 
antes da aquisição a declaração prevista no 
artigo 112.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 109.º do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (IRC), consoante o caso, relativa ao 
exercício da actividade de comprador de prédios 

para revenda.  
2 - A isenção prevista no número anterior não 

prejudica a liquidação e pagamento do imposto, 

nos termos gerais, salvo se se reconhecer que o 

adquirente exerce normal e habitualmente a 
actividade de comprador de prédios para 
revenda.  

3 - Para efeitos do disposto na parte final do 
número anterior, considera-se que o sujeito 
passivo exerce normal e habitualmente a 

actividade quando comprove o seu exercício no 
ano anterior mediante certidão passada pelo 
serviço de finanças competente, devendo 
constar sempre daquela certidão se, no ano 

anterior, foi adquirido para revenda ou 
revendido algum prédio antes adquirido para 
esse fim.  

4 - Quando o prédio tenha sido revendido sem 
ser novamente para revenda, no prazo de três 
anos, e haja sido pago imposto, este será 

anulado pelo chefe de finanças, a requerimento 
do interessado, acompanhado de documento 
comprovativo da transacção.  
 

Artigo 8.º  
Isenção pela aquisição de imóveis por 

instituições de crédito  

 
1 - São isentas do IMT as aquisições de 

imóveis por instituições de crédito ou por 

sociedades comerciais cujo capital seja directa 
ou indirectamente por aquelas dominado, em 

processo de execução movido por essas 
instituições ou por outro credor, bem como as 

efectuadas em processo de falência ou de 
insolvência, desde que, em qualquer caso, se 
destinem à realização de créditos resultantes de 

empréstimos feitos ou de fianças prestadas. 
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro)  

2 - A isenção prevista no número anterior é 
ainda aplicável às aquisições de imóveis por 
entidades nele referidas, desde que a entrega 
dos imóveis se destine à realização de créditos 

resultantes de empréstimos ou fianças 
prestadas, nos termos seguintes:  

 

a) Nas aquisições de prédios urbanos ou de 
fracções autónomas destes 
exclusivamente destinados a habitação, 

que derivem de actos de dação em 
cumprimento;  

b) Nas aquisições de prédios ou de fracções 
autónomas destes não abrangidos no 

número anterior, que derivem de actos 
de dação em cumprimento, desde que 
tenha decorrido mais de um ano entre a 

primeira falta de pagamento e o recurso 
à dação em cumprimento e não existam 
relações especiais entre credor e 
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devedor, nos termos do n.º 4 do artigo 
58.º do CIRC. (Redacção dada pela Lei 
nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

3 - No caso de serem adquirentes sociedades 
directa ou indirectamente dominadas pelas 

instituições de crédito, só há lugar à isenção 

quando as aquisições resultem da cessão do 
crédito ou da fiança efectuadas pelas mesmas 
instituições àquelas sociedades comerciais e 

desde que estas sociedades sejam qualificadas 
como instituições de crédito ou como sociedades 
financeiras. (Aditado pela Lei nº 53-A/2006, de 

29 de Dezembro)  
 

Artigo 9.º  
Isenção pela aquisição de prédios 

destinados exclusivamente a habitação  
 

São isentas do IMT as aquisições de prédio 

urbano ou de fracção autónoma de prédio 
urbano destinado exclusivamente a habitação 
própria e permanente cujo valor que serviria de 

base à liquidação não exceda € 87 500. 
(Redacção dada pelo artigo 72º da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 
 

Artigo 10.º  
Reconhecimento das isenções  

 

1 - As isenções são reconhecidas a 
requerimento dos interessados, a apresentar 
antes do acto ou contrato que originou a 

transmissão junto dos serviços competentes 
para a decisão, mas sempre antes da liquidação 
que seria de efectuar.  

2 - O pedido a que se refere o n.º 1 deve, 

quando for caso disso, conter a identificação e 
descrição dos bens, bem como o fim a que se 
destinam, e ser acompanhado dos documentos 

para demonstrar os pressupostos da isenção, 
designadamente:  
 

a) No caso a que se refere a alínea b) do 

artigo 6.º, de documento emitido pelo 
organismo competente do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros comprovativo do 

destino dos bens, bem como da 
existência de reciprocidade de 
tratamento;  

b) Nos casos a que se referem as alíneas 
d), e) e f) do artigo 6.º, de documento 
comprovativo da qualidade do 
adquirente e de certidão ou cópia 

autenticada da deliberação sobre a 
aquisição onerosa dos bens, da qual 
conste expressa e concretamente o 

destino destes;  
c) No caso a que se refere a alínea g) do 

artigo 6.º, de documento emitido pelo 

serviço competente do Ministério da 
Cultura;  

d) Nos casos a que se referem as alíneas 
h), i) e l) do artigo 6.º, de documento 
comprovativo da qualidade do 

adquirente e certidão ou cópia 
autenticada da deliberação sobre a 
aquisição onerosa dos bens, da qual 

conste expressa e concretamente o 

destino destes;  
e) No caso a que se refere a alínea j) do 

artigo 6.º, cópia dos documentos de 

candidatura aos apoios previstos no 
Decreto-Lei n.º 81/91, de 19 de 
Fevereiro.  

 

3 - As isenções a que se referem as alíneas h), 
i), j) e l) do artigo 6.º só serão reconhecidas se 
a câmara municipal competente comprovar 

previamente que se encontram preenchidos os 
requisitos para a sua atribuição.  

4 - Para efeitos do disposto no número 

anterior, a Direcção-Geral dos Impostos solicita 
à câmara municipal competente a emissão do 
parecer vinculativo.  

5 - Nos casos referidos no n.º 2, a Direcção-
Geral dos Impostos poderá ouvir os serviços 
competentes dos ministérios que superintendem 
nas respectivas actividades.  

6 - As isenções são reconhecidas:  
 

a) As previstas na alínea a) do artigo 6.º, 

no artigo 7.º, na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 8.º, desde que o valor que serviria 
de base à liquidação do IMT, caso este 
fosse devido, apurado nos termos da 

regra 5.ª do artigo 12.º, não exceda o 
montante referido no artigo 9.º, bem 

como as previstas no artigo 9.º, são de 

reconhecimento automático, competindo 
a sua verificação e declaração à entidade 
que intervier na celebração do acto ou 

contrato, sem prejuízo do disposto na 
alínea e); (Redacção dada pela Lei nº 
53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

b) As previstas na alínea b) do artigo 6.º, 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º, 
desde que o valor que serviria de base à 
liquidação do IMT, caso este fosse 

devido, apurado nos termos da regra 5.ª 
do artigo 12.º, exceda o montante 
referido no artigo 9.º, bem como as 

previstas na alínea b) do artigo 8.º, por 
despacho do Ministro das Finanças sobre 
informação e parecer da Direcção-Geral 
dos Impostos; (Redacção dada pela Lei 

nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  
c) As previstas na alínea c) do artigo 6.º 

são reconhecidas nos termos dos 

respectivos diplomas legais, sendo-lhe 
supletivamente aplicável o disposto no 
presente artigo;  

d) As previstas nas alíneas d), e), f), g), h), 
i), j) e l) do artigo 6.º, por despacho do 
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director-geral dos Impostos sobre 
informação dos serviços competentes;  

e) As previstas no artigo 9.º, quando 

respeitem às transmissões referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, 
são de reconhecimento automático, 

competindo a sua verificação e 

declaração a qualquer serviço de 
finanças onde for apresentado o 
contrato, arquivando-se cópia do 

mesmo.  
 

7 - Os serviços da Direcção-Geral dos Impostos 

competentes para informar os pedidos de 
isenção poderão ouvir os organismos que 
superintendem nas actividades em que os 
requerentes se integram sempre que tal se 

revele necessário para a adequada proposta de 
decisão.  
 

CAPÍTULO III 
Determinação do valor tributável  

 

Artigo 12º  
Valor tributável  

 
1 - O IMT incidirá sobre o valor constante do 

acto ou do contrato ou sobre o valor patrimonial 
tributário dos imóveis, consoante o que for 
maior.  

2 - No caso de imóveis omissos na matriz ou 
nela inscritos sem valor patrimonial tributário, 
bem como de bens ou direitos não sujeitos a 

inscrição matricial, o valor patrimonial tributário 
é determinado nos termos do CIMI.  

3 - Ao valor patrimonial tributário junta-se o 

valor declarado das partes integrantes, quando o 

mesmo não esteja incluído no referido valor 
patrimonial.  

4 - O disposto nos números anteriores 

entende-se, porém, sem prejuízo das seguintes 
regras:  

 

1.ª Quando qualquer dos comproprietários 

ou quinhoeiros alienar o seu direito, o 
imposto é liquidado pela parte do valor 
patrimonial tributário que lhe 

corresponder ou incide sobre o valor 
constante do acto ou do contrato, 
consoante o que for maior;  

2.ª Quando ao tempo da constituição do 
direito de superfície temporário já esteja 
terminada a construção das obras ou 
ultimada a plantação, deve observar-se 

o seguinte:  
 

a) Se a propriedade do solo for transmitida 

separadamente do direito de superfície, 
o imposto é calculado pelo valor 
patrimonial tributário da propriedade do 

solo, determinado nos termos da alínea 
h) do artigo 13.º, ou incide sobre o valor 
constante do acto ou do contrato, 
consoante o que for maior;  

b) Na constituição do direito de superfície, 
ou na transmissão deste direito 
separadamente da propriedade do solo, 

o imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas incide sobre o 
valor actual do direito de superfície, 

determinado nos termos da alínea i) do 

artigo 13.º, ou sobre o valor constante 
do acto ou do contrato, consoante o que 
for maior;  

 

3.ª Quando ao tempo da constituição do 
direito de superfície temporário ainda 

não esteja terminada a construção das 
obras ou ultimada a plantação, deve 
observar-se o seguinte:  

 

a) Se a propriedade do solo for transmitida 
separadamente do direito de superfície, 
o imposto é liquidado pelo valor 

patrimonial tributário da propriedade do 
solo, calculado nos termos da alínea h) 
do artigo 13.º, com base no valor do 
terreno, ou incide sobre o valor 

constante do acto ou do contrato, 
consoante o que for maior;  

b) Na constituição do direito de superfície, 

bem como na transmissão deste direito 
separadamente da propriedade do solo 
antes de terminada a construção das 

obras ou de ultimada a plantação, o 
imposto incide sobre o valor actual do 
direito de superfície, determinado nos 
termos da alínea i) do artigo 13.º, mas 

se a transmissão ocorrer depois ou o 
proprietário do solo adquirir a 

propriedade da obra ou das árvores pelo 

decurso do prazo, o imposto será 
calculado sobre o valor patrimonial 
tributário da propriedade plena do 

imóvel, deduzido o valor patrimonial 
tributário da propriedade do solo nessa 
altura, determinado nos termos da 
alínea h) do artigo 13.º, com base no 

valor do terreno, incidindo o imposto, 
em qualquer dos casos, sobre o valor 
constante do acto ou do contrato, se for 

superior aos indicados;  
 

4.ª Nas permutas de bens imóveis, toma-se 

para base da liquidação a diferença 
declarada de valores, quando superior à 
diferença entre os valores patrimoniais 
tributários;  

5.ª Nas transmissões por meio de dação de 
bens em pagamento, o imposto é 
calculado sobre o seu valor patrimonial 

tributário, ou sobre a importância da 
dívida que for paga com os bens 
transmitidos, se for superior;  

6.ª Quando a transmissão se efectuar por 
meio de renúncia ou cedência, o imposto 
é calculado sobre o valor patrimonial 
tributário dos respectivos bens imóveis, 
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ou incide sobre o valor constante do acto 
ou do contrato, se for superior;  

7.ª Se a propriedade for transmitida 

separadamente do usufruto, uso ou 
habitação, o imposto é calculado sobre o 
valor da nua-propriedade, nos termos da 

alínea a) do artigo 13.º, ou sobre o valor 

constante do acto ou do contrato, se for 
superior;  

8.ª Quando se constituir usufruto, uso ou 

habitação, bem como quando se 
renunciar a qualquer desses direitos ou o 
usufruto for transmitido separadamente 

da propriedade, o imposto é liquidado 
pelo valor actual do usufruto, uso ou 
habitação, calculado nos termos da 
alínea b) do artigo 13.º, ou incide sobre 

o valor constante do acto ou do 
contrato, se for superior;  

9.ª Se o pensionista adquirir os bens 

onerados com pensão, o imposto incide 
sobre o valor patrimonial tributário 
abatido do valor actual da pensão, ou 

sobre o valor constante do acto ou do 
contrato, se for superior;  

10.ª Nos arrendamentos e nas sublocações 
a longo prazo, o imposto incide sobre o 

valor de 20 vezes a renda anual, quando 
seja igual ou superior ao valor 
patrimonial tributário do respectivo 

prédio, e incide sobre a diferença entre o 
valor patrimonial que os bens tinham na 
data do arrendamento e o da data da 

aquisição ou sobre o valor declarado se 
for superior, caso o arrendatário venha a 

adquirir o prédio;  
11.ª Nas partilhas judiciais ou 

extrajudiciais, o valor do excesso de 
imóveis sobre a quota-parte do 
adquirente, nos termos da alínea c) do 

n.º 5 do artigo 2.º, é calculado em face 
do valor patrimonial tributário desses 
bens adicionado do valor atribuído aos 

imóveis não sujeitos a inscrição matricial 
ou, caso seja superior, em face do valor 
que tiver servido de base à partilha;  

12.ª Nos actos previstos nas alíneas e) e f) 

do n.º 5 do artigo 2.º, o valor dos 
imóveis é o valor patrimonial tributário 
ou aquele por que os mesmos entrarem 

para o activo das sociedades, consoante 
o que for maior;  

13.ª Na fusão ou na cisão das sociedades 

referidas na alínea g) do n.º 5 do artigo 
2.º, o imposto incide sobre o valor 
patrimonial tributário de todos os 
imóveis das sociedades fusionadas ou 

cindidas que se transfiram para o activo 
das sociedades que resultarem da fusão 
ou cisão, ou sobre o valor por que esses 

bens entrarem para o activo das 
sociedades, se for superior;  

14.ª O valor dos bens imóveis ou do direito 
de superfície constituído sobre os 
imóveis locados, adquiridos pelo 

locatário, através de contrato de compra 
e venda, no termo da vigência do 
contrato de locação financeira e nas 

condições nele estabelecidas, será o 

valor residual determinado ou 
determinável, nos termos do respectivo 
contrato;  

15.ª Se o direito de superfície for 
constituído pelo Estado, pelas Regiões 
Autónomas ou pelas autarquias locais, o 

valor da propriedade do solo transmitida 
ao superficiário é o preço constante do 
acto ou do contrato, e o do direito de 
superfície, quando da sua constituição 

ou prorrogação, é o preço único 
constante do acto ou do contrato ou o 
valor da pensão, determinado este nos 

termos da alínea d) do artigo 13.º e, 
quando da sua cessação ou reversão, é o 
montante da indemnização;  

16.ª O valor dos bens adquiridos ao Estado, 
às Regiões Autónomas ou às autarquias 
locais, bem como o dos adquiridos 
mediante arrematação judicial ou 

administrativa, é o preço constante do 
acto ou do contrato;  

17.ª O valor dos bens expropriados por 

utilidade pública é o montante da 
indemnização, salvo se esta for 
estabelecida por acordo ou transacção, 

caso em que se aplica o disposto no n.º 
1;  

18.ª Nas situações previstas nas alíneas a) 
e b) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto 

incide apenas sobre a parte do preço 
paga pelo promitente adquirente ao 
promitente alienante ou pelo cessionário 

ao cedente;  
19.ª Quando se verificar a transmissão 

prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

2.º, o imposto será liquidado nos termos 
seguintes:  

 

a) Pelo valor patrimonial tributário dos 

imóveis correspondente à quota ou parte 
social maioritária, ou pelo valor total 
desses bens, consoante os casos, 

preferindo em ambas as situações o 
valor do balanço, se superior;  

b) No caso de aquisições sucessivas, o 

imposto respeitante à nova transmissão 
será liquidado sobre a diferença de 
valores determinada nos termos da 
alínea anterior;  

c) Se a sociedade vier a dissolver-se e 
todos ou alguns dos seus imóveis 
ficarem a pertencer ao sócio ou sócios 

que já tiverem sido tributados, o 
imposto respeitante à nova transmissão 
incidirá sobre a diferença entre o valor 
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dos bens agora adquiridos e o valor por 
que anteriormente o imposto foi 
liquidado.  

20.ª O valor dos bens imóveis adquiridos ao 
abrigo de regimes legais de apoio 
financeiro à habitação, quando se trate 

da primeira transmissão, é o valor ou o 

preço fixado pelo Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana, I. P., nos 
termos estabelecidos nesses regimes. 

(Aditada pelo artigo 72º da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

5 - Para efeitos dos números anteriores, 
considera-se, designadamente, valor constante 
do acto ou do contrato, isolada ou 
cumulativamente:  

 

a) A importância em dinheiro paga a título 
de preço pelo adquirente;  

b) O valor dos móveis dados em troca, a 
determinar nos termos do Código do 
Imposto do Selo;  

c) O valor actual das pensões temporárias 

ou das pensões ou rendas vitalícias;  
d) O valor das prestações ou rendas 

perpétuas;  

e) O valor da prestação temporária no caso 
do direito de superfície;  

f) A importância de rendas que o adquirente 

tiver pago adiantadamente, enquanto 
arrendatário, e que não sejam abatidas 
ao preço;  

g) A importância das rendas acordadas, no 

caso da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º;  
h) Em geral, quaisquer encargos a que o 

comprador ficar legal ou 

contratualmente obrigado. 
 

Artigo 13º 

Regras especiais  
 

São ainda aplicáveis à determinação do valor 
tributável do IMT, as regras constantes das 

alíneas seguintes:  
 

a) O valor da propriedade, separada do 

usufruto, uso ou habitação vitalícios, 
obtém-se deduzindo ao valor da 
propriedade plena as seguintes 

percentagens, de harmonia com a idade 
da pessoa de cuja vida dependa a 
duração daqueles direitos ou, havendo 
várias, da mais velha ou da mais nova, 

consoante eles devam terminar pela 
morte de qualquer ou da última que 
sobreviver:  

 
 
 

 
 
 

Idade 
Percentagem a 

deduzir 

Menos de 

20 anos 
80 

Menos de 

25 anos 
75 

Menos de 

30 anos 
70 

Menos de 
35 anos 

65 

Menos de 
40 anos 

60 

Menos de 

45 anos 
55 

Menos de 
50 anos 

50 

Menos de 

55 anos 
45 

Menos de 
60 anos 

40 

Menos de 
65 anos 

35 

Menos de 

70 anos 
30 

Menos de 
75 anos 

25 

Menos de 

80 anos 
20 

Menos de 
85 anos 

15 

85 ou mais 
anos 

10 

 

Se o usufruto, uso ou habitação forem 

temporários, deduzem-se ao valor da 
propriedade plena 10% por cada período 
indivisível de cinco anos, conforme o 

tempo por que esses direitos ainda 
devam durar, não podendo, porém, a 
dedução exceder a que se faria no caso 

de serem vitalícios;  
b) O valor actual do usufruto obtém-se 

descontando ao valor da propriedade 

plena o valor da propriedade, calculado 
nos termos da regra antecedente, sendo 
o valor actual do uso e habitação igual a 
esse valor do usufruto, quando os 

direitos sejam renunciados, e a esse 
valor menos 30%, nos demais casos;  

c) O valor da pensão ou renda vitalícia 

determina-se aplicando ao produto da 
pensão ou renda anual por 20 as 
percentagens indicadas na alínea a), 

conforme a idade da pessoa ou pessoas 
de cuja vida dependa a subsistência da 
pensão ou renda e, se for temporária, o 
seu valor actual determina-se 

multiplicando seis décimas partes da 
pensão ou renda anual pelo número de 
anos por que deva durar, não podendo, 
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porém, esse valor exceder o que a 
pensão ou renda teria se fosse vitalícia;  

d) O valor da pensão a pagar pelo 

superficiário será o produto das oito 
décimas partes do seu montante anual 
pelo número de anos por que deva 

durar, com o limite de 20;  

e) O valor de qualquer prestação, pensão 
ou renda perpétua será o produto do seu 
montante anual por 20;  

f) O valor patrimonial tributário do direito 
de propriedade do solo, quando o direito 
de superfície for perpétuo, será o 

correspondente a 20% do valor do 
terreno;  

g) O valor patrimonial tributário do direito 
de superfície perpétuo será igual ao 

valor da propriedade plena do imóvel, 
deduzido o valor da propriedade do solo, 
calculado nos termos da alínea anterior;  

h) O valor patrimonial tributário da 
propriedade do solo, quando o direito de 
superfície for temporário, obtém-se 

deduzindo ao valor da propriedade plena 
10% por cada período completo de cinco 
anos, conforme o tempo por que aquele 
direito ainda deva durar, não podendo, 

porém, a dedução exceder 80%;  
i) O valor actual do direito de superfície 

temporário obtém-se descontando ao 

valor da propriedade plena o valor da 
propriedade do solo, calculado nos 
termos da alínea anterior;  

j) O valor do terreno de prédio rústico 
sujeito a direito de superfície será o 

correspondente a 20% do valor 
patrimonial tributário.  

 
CAPÍTULO IV 

Taxas 

 
Artigo 17º 

Taxas 

 
1 - As taxas do IMT são as seguintes:  

 

a) Aquisição de prédio urbano ou de fracção 

autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e 
permanente: (Redacção dada pelo artigo 

72º da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro) 

 

Valor sobre que incide o 

IMT 
( em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*)  

Até 87 500  0 0 

De mais de 87 500 e até 
119 700  

2 0,5380 

De mais de 119 700  e até 

163 200  
5 1,7273 

De mais de 163 200 e até 7 3,8364 

272 000  

De mais de 272 000 e até 
543 900 

8 - 

Superior a 543 900 6 (taxa única)  
 

(*) No limite superior do escalão 
 

b) Aquisição de prédio urbano ou de fracção 
autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação, não 

abrangidas pela alínea anterior: 
(Redacção dada pelo artigo 72º da Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro) 

 

 

(*) No limite superior do escalão 
 

c) Aquisição de prédios rústicos - 5%; 
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro) 

d) Aquisição de outros prédios urbanos e 

outras aquisições onerosas - 6,5%. 
(Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, 

de 29 de Dezembro 
 

2 - À aquisição onerosa de figuras parcelares 
do direito de propriedade aplica-se a taxa 
referida no número anterior correspondente à 

natureza dos bens sobre que incide o direito 
adquirido. 

3 - Quando, relativamente às aquisições a que 

se referem as alíneas a) e b) do n.º 1, o valor 
sobre que incide o imposto for superior a € 87 
500, será dividido em duas partes, sendo uma 

igual ao limite do maior dos escalões que nela 
couber, à qual se aplica a taxa média 
correspondente a este escalão, e outra, igual ao 
excedente, a que se aplica a taxa marginal 

respeitante ao escalão imediatamente superior. 
(Redacção dada pelo artigo 72º da Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de Dezembro) 

4 - A taxa é sempre de 8%, não se aplicando 
qualquer isenção ou redução sempre que o 
adquirente tenha a residência ou sede em país, 

território ou região sujeito a um regime fiscal 
mais favorável, constante de lista aprovada por 
portaria do Ministro das Finanças, sem prejuízo 
da isenção prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 540/76, de 9 de Julho. (Redacção dada pela 
Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

Valor sobre que incide 
o IMT 

( em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*)  

Até 87 500  1 1,0000 

De mais de 87 500 e até 
119 700  

2 1,2690 

De mais de 119 700  e 
até 163 200  

5 2,2635 

De mais de 163 200 e até 
272 000  

7 4,1581 

De mais de 272 000 e até 
521 700 

8 - 

Superior a 521 700 6 (taxa única)  
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5 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do 
n.º 3 do artigo 2.º, a taxa aplicável aos 
montantes referidos na regra 18.ª do n.º 4 do 

artigo 12.º será a que corresponder à totalidade 
do preço acordado no contrato.  

 

CAPÍTULO V 

Liquidação  
 

Artigo 19º 

Iniciativa da liquidação  
 

1 - A liquidação do IMT é de iniciativa dos 

interessados, para cujo efeito devem apresentar 
uma declaração de modelo oficial, devidamente 
preenchida.  

2 - A liquidação é promovida oficiosamente 

pelos serviços de finanças que forem 
competentes e sempre que os interessados não 
tomem a iniciativa de o fazer dentro dos prazos 

legais, bem como quando houver lugar a 
qualquer liquidação adicional, sem prejuízo dos 
juros compensatórios a que haja lugar e da 

penalidade que ao caso couber.  
 

Artigo 21.º  
Competência para a liquidação  

 
1 - O IMT é liquidado pelos serviços centrais da 

Direcção-Geral dos Impostos, com base na 

declaração do sujeito passivo ou oficiosamente, 
considerando-se, para todos os efeitos legais, o 
acto tributário praticado no serviço de finanças 

da área da situação dos bens.  
2 - Para efeitos de liquidação do IMT, pode a 

declaração referida no n.º 1 do artigo 19.º ser 
apresentada em qualquer serviço de finanças.  

3 - Nas alienações de herança ou de quinhão 
hereditário, bem como no caso de transmissões 
por partilha judicial ou extrajudicial, a liquidação 

do IMT é sempre promovida pelo serviço de 
finanças competente para a liquidação do 
imposto do selo.  

4 - Nos casos previstos no numero anterior, se 
não houver lugar a liquidação de imposto do 
selo, a liquidação do IMT é promovida pelo 
serviço de finanças onde estiverem situados os 

bens, e se estes ficarem situados na área de 
mais de um serviço de finanças, por aquele a 
que pertencerem os de maior valor patrimonial 

tributário.  
 

Artigo 22º 

Momento da liquidação 
 

1 - A liquidação do IMT precede o acto ou facto 
translativo dos bens, ainda que a transmissão 

esteja subordinada a condição suspensiva, haja 
reserva de propriedade, bem como nos casos de 
contrato para pessoa a nomear nos termos 

previstos na alínea b) do artigo 4.º, salvo 

quando o imposto deva ser pago 
posteriormente, nos termos do artigo 36.º  

2 - Nas transmissões previstas nas alíneas a), 

b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é 
liquidado antes da celebração do contrato-
promessa, antes da cessão da posição 

contratual, da outorga notarial da procuração ou 

antes de ser lavrado o instrumento de 
substabelecimento, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.  

3 - Sempre que o contrato definitivo seja 
celebrado com um dos contraentes previstos nas 
alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, que 

já tenha pago parte ou a totalidade do imposto, 
só há lugar a liquidação adicional quando o valor 
que competir à transmissão definitiva for 
superior ao que serviu de base à liquidação 

anterior, procedendo-se à anulação parcial ou 
total do imposto se o adquirente beneficiar de 
redução de taxa ou de isenção.  

4 - Não se realizando dentro de dois anos o 
acto ou facto translativo por que se pagou o 
IMT, fica sem efeito a liquidação.  

 
Artigo 31.º  

Liquidação adicional  
 

1 - Em caso de omissão de bens ou valores 
sujeitos a tributação ou havendo indícios 
fundados de que foram praticados ou celebrados 

actos ou contratos com o objectivo de diminuir a 
dívida de imposto ou de obter outras vantagens 
indevidas, são aplicáveis os poderes de 

correcção atribuídos à administração fiscal pelo 
presente Código ou pelas demais leis tributárias.  

2 - Quando se verificar que nas liquidações se 
cometeu erro de facto ou de direito, de que 

resultou prejuízo para o Estado, bem como nos 
casos em que haja lugar a avaliação, o chefe de 
finanças promove a competente liquidação 

adicional.  
3 - A liquidação só pode fazer-se até 

decorridos quatro anos contados da liquidação a 

corrigir, excepto se for por omissão de bens ou 
valores, caso em que poderá ainda fazer-se 
posteriormente, ficando ressalvado, em todos os 
casos, o disposto no artigo 35.º  

4 - A liquidação adicional deve ser notificada 
ao sujeito passivo, nos termos previstos no 
Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, a fim de efectuar o pagamento e, 
sendo caso disso, poder utilizar os meios de 
defesa aí previstos.  

 
CAPÍTULO VII  

Garantias  
 

Artigo 41.º  
Garantias  

 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 
seguintes, os sujeitos passivos podem socorrer-
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se dos meios de garantia previstos na Lei Geral 
Tributária e no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.  

 
Artigo 49.º  

Obrigações de cooperação dos notários e de 

outras entidades  

 
1 - Quando seja devido IMT, os notários e 

outros funcionários ou entidades que 

desempenhem funções notariais não podem 
lavrar as escrituras, quaisquer outros 
instrumentos notariais ou documentos 

particulares que operem transmissões de bens 
imóveis nem proceder ao reconhecimento de 
assinaturas nos contratos previstos nas alíneas 
a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, sem que lhes seja 

apresentado o extracto da declaração referida no 
artigo 19.º acompanhada do correspondente 
comprovativo da cobrança, que arquivarão, 

disso fazendo menção no documento a que 
respeitam, sempre que a liquidação deva 
preceder a transmissão. (Redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro)  
2 - Caso se alegue extravio, os referidos 

documentos podem ser substituídos, conforme 
os casos, por certidão ou fotocópia autenticada, 

passada pelos serviços emitentes dos 
documentos originais.  

3 - Havendo lugar a isenção automática ou 

dependente de reconhecimento prévio, as 
entidades referidas no n.º 1 devem verificar e 
averbar a isenção ou exigir o documento 

comprovativo desse reconhecimento, que 
arquivarão.  

4 - Os notários devem enviar à Direcção-Geral 
dos Impostos, em suporte informático, nos 

termos e prazos previstos no Código do 
Notariado, os seguintes elementos:  

 

a) Uma relação dos actos ou contratos 
sujeitos a IMT, ou dele isentos, exarados 
nos livros de notas no mês antecedente, 

contendo, relativamente a cada um 
desses actos, o número, data e 
importância dos documentos de 
cobrança ou os motivos da isenção, 

nomes dos contratantes, artigos 
matriciais e respectivas freguesias, ou 
menção dos prédios omissos;  

b) Cópia das procurações que confiram 
poderes de alienação de bens imóveis 
em que por renúncia ao direito de 

revogação ou cláusula de natureza 
semelhante o representado deixe de 
poder revogar a procuração, bem como 
dos respectivos substabelecimentos, 

referentes ao mês anterior;  
c) Cópia das escrituras de divisões de coisa 

comum e de partilhas de que façam 

parte bens imóveis. 
 
 

CAPÍTULO IX  
Disposições diversas  

 

Artigo 55º 
Direito de preferência de organismos 

públicos  

 

1 - Se, por indicação inexacta do preço, ou 
simulação deste, o imposto tiver sido liquidado 
por valor inferior ao devido, o Estado, as 

autarquias locais e demais pessoas colectivas de 
direito público, representados pelo Ministério 
Público, poderão preferir na venda, desde que 

assim o requeiram perante os tribunais comuns 
e provem que o valor por que o IMT deveria ter 
sido liquidado excede em 30% ou em (euro) 
5000, pelo menos, o valor sobre que incidiu.  

2 - A acção deve ser proposta em nome do 
organismo que primeiro se dirigir ao agente do 
Ministério Público junto do tribunal competente, 

e dentro do prazo de seis meses a contar da 
data do acto ou contrato, quando a liquidação do 
imposto tiver precedido a transmissão, ou da 

data da liquidação, no caso contrário.  
3 - O Ministério Público deve requisitar ao 

serviço de finanças que liquidou o imposto os 
elementos de que ele já disponha ou possa obter 

para comprovar os factos alegados pelo autor.  
4 - Os bens são entregues ao preferente 

mediante depósito do preço inexactamente 

indicado ou simulado e do imposto liquidado ao 
preferido.  

5- Com vista a permitir o exercício do direito 

de preferência das autarquias locais previsto no 
presente artigo, a Direcção-Geral dos Impostos 

disponibiliza, por via electrónica, à câmara 
municipal da área da situação do imóvel a 

informação relativa às escrituras lavradas no 
mês anterior. (Redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 211/2005, de 7 de Dezembro)  

 
 
 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=decreto-lei_211-2005_de_7_de_dezembro_serie_i-a_n_234.pdf
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Lei n.º 2/2007,  
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, 

revogando a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
22-A/2007, de 29 de Junho e pela Lei n.º 

67-A/2007, de 31 de Dezembro e com a 

Declaração de Rectificação n.º 14/2007, de 
15 de Fevereiro 

 

Artigo 12.º 
Isenções e benefícios fiscais 

 

1 - O Estado, as Regiões Autónomas e 
qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e 
organismos, ainda que personalizados, 
compreendendo os institutos públicos, que não 

tenham carácter empresarial, bem como os 
municípios e freguesias e as suas associações 
estão isentos de pagamento de todos os 

impostos devidos nos termos da presente lei 
com excepção da isenção do IMI aos edifícios 
não afectos a actividades de interesse público.  

2 - A assembleia municipal pode, por proposta 
da câmara municipal, através de deliberação 
fundamentada, conceder isenções totais ou 
parciais relativamente aos impostos e outros 

tributos próprios.  
3 - Os benefícios fiscais referidos no número 

anterior não podem ser concedidos por mais de 

cinco anos, sendo possível a sua renovação por 
uma vez com igual limite temporal.  

4 - Nos casos de benefícios fiscais relativos a 

impostos municipais que constituam 
contrapartida contratual da fixação de grandes 

projectos de investimento de interesse para a 
economia nacional, o reconhecimento dos 

mesmos compete ao Governo, ouvidos o 
município ou municípios envolvidos, que devem 
pronunciar-se no prazo máximo de 45 dias, nos 

termos da lei, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa do respectivo 
município comunicada dentro daquele prazo, 

através de verba a inscrever no Orçamento do 
Estado.  

5 - Para efeitos do número anterior, 
consideram-se grandes projectos de 

investimento aqueles que estão definidos nos 
termos e nos limites do n.º 1 do artigo 39.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

6 - Os municípios devem ser ouvidos antes da 
concessão, por parte do Estado, de isenções 
fiscais subjectivas relativas a impostos 

municipais, no que respeita à fundamentação da 

decisão de conceder a referida isenção, bem 
como ser informados quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 

caso de discordância expressa do respectivo 
município.  

7 - Excluem-se do disposto do número anterior 

as isenções automáticas e as que decorram de 
obrigações de direito internacional a que o 
Estado Português esteja vinculado.  

8 - Os municípios devem ter acesso à 

respectiva informação desagregada respeitante 
à despesa fiscal adveniente da concessão de 
benefícios fiscais relativos aos impostos 

municipais constantes da alínea a) do artigo 10.º 
da presente lei. 

 

Lei n.º 107/2001,  
de 8 de Setembro 

Estabelece as bases da política e do regime 
de protecção e valorização do património 

cultural 
 
 

Decreto-Lei n.º 81/91,  
de 19 de Fevereiro 

Promove a melhoria da eficácia e das 

estruturas agrícolas, de acordo com as 
regras fixadas no Regulamento (CEE) n.º 

797/85, do Conselho, de 12 de Março 
(Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

131/91, de 31 de Maio, e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 31794, de 5 de 
Fevereiro e Decreto-Lei n.º 67/94, de 28 de 

Fevereiro e revogado pelo Decreto-Lei n.º 
150/94, de 15 de Maio, aplicando-se o Decreto-
Lei n.º 81/91, de 19 de Fevereiro até à entrada 

em vigor das medidas equivalentes previstas 
neste diploma (artigo 17.º) 
 
 

 
 
 

http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1985&id=385R0797
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Decreto-Lei n.º 442-A/88, 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 

 
CAPÍTULO VI 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 
Artigo 112.º 

Declaração de início de actividade, de alterações e 

de cessação 
 

1 - Antes de iniciar alguma actividade susceptível de 
produzir rendimentos da categoria B, deve o sujeito 

passivo apresentar a respectiva declaração de início 
num serviço de finanças, em impresso de modelo 
oficial.  

2 - Sempre que se verifiquem alterações de 
qualquer dos elementos constantes da declaração de 
início de actividade, deve o sujeito passivo entregar em 

qualquer serviço de finanças, no prazo de 15 dias a 
contar da alteração, se outro prazo não for previsto 
neste Código, a respectiva declaração de alterações, 
em impresso de modelo oficial. (Redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro)  
3 - No caso de cessação de actividade, deve o 

sujeito passivo, no prazo de 30 dias a contar da data da 

cessação, entregar a respectiva declaração num serviço 
de finanças, em impresso de modelo oficial.  

4 - Quando o serviço de finanças receptor disponha 

dos meios informáticos adequados, as declarações 
referidas nos números anteriores podem ser 

substituídas pela declaração verbal, efectuada pelo 
sujeito passivo, de todos os elementos necessários ao 

registo e início de actividade, à alteração de dados 
constantes daquele registo e à cessação de actividade, 
sendo estes imediatamente introduzidos no sistema 

informático e confirmados pelo declarante, após a sua 
impressão em documento tipificado.  

5 - O documento tipificado nas condições referidas 

no número anterior substitui, para todos os efeitos 
legais, as declarações referidas nos n.os 1 a 3.  

6 - O documento comprovativo do início de 
actividade, das alterações ou da cessação é o 

documento tipificado, consoante os casos, processado 
após a confirmação dos dados do declarante, 
autenticado com a assinatura do funcionário receptor e 

com aposição de vinheta do técnico oficial de contas 
que assume a responsabilidade fiscal do sujeito passivo 
a que respeitam as declarações, quando seja adoptada 

contabilidade organizada.  
7 - As declarações referidas nos n.os 1 a 3 podem 

ser enviadas por transmissão electrónica de dados. 
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 

Dezembro) 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

 

SECÇÃO VI  

Disposições comuns e diversas 
 

SUBSECÇÃO I 

Correcções para efeitos da determinação da 
matéria colectável 

 

Artigo 58º 
Preços de transferência* 

 
Corresponde ao art.º 57º, na redacção anterior 

à revisão do articulado, efectuada pelo Decreto-
lei n.º DL 198/2001, 3 de Julho. 
 

1 - Nas operações comerciais, incluindo, 
designadamente, operações ou séries de 
operações sobre bens, direitos ou serviços, bem 

como nas operações financeiras, efectuadas 
entre um sujeito passivo e qualquer outra 
entidade, sujeita ou não a IRC, com a qual 
esteja em situação de relações especiais, devem 

ser contratados, aceites e praticados termos ou 
condições substancialmente idênticos aos que 
normalmente seriam contratados, aceites e 

praticados entre entidades independentes em 
operações comparáveis. (Redacção dada pela Lei 
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro) 

2 - O sujeito passivo deve adoptar, para a 
determinação dos termos e condições que 

seriam normalmente acordados, aceites ou 
praticados entre entidades independentes, o 

método ou métodos susceptíveis de assegurar o 
mais elevado grau de comparabilidade entre as 
operações ou séries de operações que efectua e 

outras substancialmente idênticas, em situações 
normais de mercado ou de ausência de relações 
especiais, tendo em conta, designadamente, as 

características dos bens, direitos ou serviços, a 
posição de mercado, a situação económica e 
financeira, a estratégia de negócio, e demais 
características relevantes das empresas 

envolvidas, as funções por elas desempenhadas, 
os activos utilizados e a repartição do risco. 
(Redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 

de Dezembro) 
3 - Os métodos utilizados devem ser: 

(Redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 

de Dezembro) 
 

a) O método do preço comparável de 
mercado, o método do preço de revenda 

minorado ou o método do custo 
majorado;  

b) O método do fraccionamento do lucro, o 

método da margem líquida da operação 
ou outro, quando os métodos referidos 
na alínea anterior não possam ser 

aplicados ou, podendo sê-lo, não 
permitam obter a medida mais fiável dos 

termos e condições que entidades 
independentes normalmente acordariam, 
aceitariam ou praticariam.  

 

4 - Considera-se que existem relações especiais 
entre duas entidades nas situações em que uma 
tem o poder de exercer, directa ou 

indirectamente, uma influência significativa nas 
decisões de gestão da outra, o que se considera 
verificado, designadamente, entre: (Redacção 

dada pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-
A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

a) Uma entidade e os titulares do respectivo 

capital, ou os cônjuges, ascendentes ou 
descendentes destes, que detenham, 
directa ou indirectamente, uma 

participação não inferior a 10% do 
capital ou dos direitos de voto;  

b) Entidades em que os mesmos titulares 
do capital, respectivos cônjuges, 

ascendentes ou descendentes detenham, 
directa ou indirectamente, uma 
participação não inferior a 10% do 

capital ou dos direitos de voto;  
c) Uma entidade e os membros dos seus 

órgãos sociais, ou de quaisquer órgãos 

de administração, direcção, gerência ou 
fiscalização, e respectivos cônjuges, 
ascendentes e descendentes;  

d) Entidades em que a maioria dos 

membros dos órgãos sociais, ou dos 
membros de quaisquer órgãos de 

administração, direcção, gerência ou 

fiscalização, sejam as mesmas pessoas 
ou, sendo pessoas diferentes, estejam 
ligadas entre si por casamento, união de 

facto legalmente reconhecida ou 
parentesco em linha recta;  

e) Entidades ligadas por contrato de 
subordinação, de grupo paritário ou 

outro de efeito equivalente;  
f) Empresas que se encontrem em relação 

de domínio, nos temos em que esta é 

definida nos diplomas que estatuem a 
obrigação de elaborar demonstrações 
financeiras consolidadas;  

g) Entidades entre as quais, por força das 
relações comerciais, financeiras, 
profissionais ou jurídicas entre elas, 
directa ou indirectamente estabelecidas 

ou praticadas, se verifica situação de 
dependência no exercício da respectiva 
actividade, nomeadamente quando 

ocorre entre si qualquer das seguintes 
situações:  

 

1) O exercício da actividade de uma 
depende substancialmente da 
cedência de direitos de 
propriedade industrial ou 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=decreto-lei_198-2001_de_3_de_julho_i_serie_a.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
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intelectual ou de know-how 
detidos pela outra;  

2) O aprovisionamento em matérias-

primas ou o acesso a canais de 
venda dos produtos, mercadorias 
ou serviços por parte de uma 

dependem substancialmente da 

outra;  
3) Uma parte substancial da 

actividade de uma só pode 

realizar-se com a outra ou 
depende de decisões desta;  

4) O direito de fixação dos preços, ou 

condições de efeito económico 
equivalente, relativos a bens ou 
serviços transaccionados, 
prestados ou adquiridos por uma 

encontra-se, por imposição 
constante de acto jurídico, na 
titularidade da outra;  

5) Pelos termos e condições do seu 
relacionamento comercial ou 
jurídico, uma pode condicionar as 

decisões de gestão da outra, em 
função de factos ou circunstâncias 
alheios à própria relação comercial 
ou profissional.  

 

h) Uma entidade residente ou não residente 
com estabelecimento estável situado em 

território português e uma entidade 
sujeita a um regime fiscal claramente 
mais favorável residente em país, 

território ou região constante da lista 
aprovada por portaria do Ministro de 
Estado e das Finanças. (Redacção dada 

pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro) 
 

5 - Para efeitos do cálculo do nível percentual 

de participação indirecta no capital ou nos 
direitos de voto a que se refere o número 
anterior, nas situações em que não há regras 
especiais definidas, são aplicáveis os critérios 

previstos no n.º 2 do artigo 483º do Código das 
Sociedades Comerciais. (Redacção dada pela Lei 
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro) 

6 - O sujeito passivo deve manter organizada, 
nos termos estatuídos para o processo de 
documentação fiscal a que se refere o artigo 

121º, a documentação respeitante à política 
adoptada em matéria de preços de 
transferência, incluindo as directrizes ou 
instruções relativas à sua aplicação, os contratos 

e outros actos jurídicos celebrados com 
entidades que com ele estão em situação de 
relações especiais, com as modificações que 

ocorram e com informação sobre o respectivo 
cumprimento, a documentação e informação 
relativa àquelas entidades e bem assim às 

empresas e aos bens ou serviços usados como 
termo de comparação, as análises funcionais e 
financeiras e os dados sectoriais, e demais 

informação e elementos que tomou em 
consideração para a determinação dos termos e 
condições normalmente acordados, aceites ou 

praticados entre entidades independentes e para 
a selecção do método ou métodos utilizados. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 

3 de Julho) 

7 - O sujeito passivo deve indicar, na 
declaração anual de informação contabilística e 

fiscal a que se refere o artigo 113º, a existência 

ou inexistência, no exercício a que aquela 

respeita, de operações com entidades com as 
quais está em situação de relações especiais, 
devendo ainda, no caso de declarar a sua 

existência: (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
198/2001, 3 de Julho) 

 

a) Identificar as entidades em causa;  

b) Identificar e declarar o montante das 
operações realizadas com cada uma;  

c) Declarar se organizou, ao tempo em que 

as operações tiveram lugar, e mantém, 
a documentação relativa aos preços de 
transferência praticados.  

 

8 - Sempre que as regras enunciadas no n.º 1 
não sejam observadas, relativamente a 
operações com entidades não residentes, deve o 

sujeito passivo efectuar, na declaração a que se 

refere o artigo 112º, as necessárias correcções 

positivas na determinação do lucro tributável, 
pelo montante correspondente aos efeitos fiscais 

imputáveis a essa inobservância. (Redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 3 de Julho) 

9 - Nas operações realizadas entre entidade 
não residente e um seu estabelecimento estável 

situado em território português, ou entre este e 
outros estabelecimentos estáveis daquela 
situados fora deste território, aplicam-se as 

regras constantes dos números anteriores. 
(Redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 
de Dezembro) 

10- O disposto nos números anteriores aplica-
se igualmente às pessoas que exerçam 
simultaneamente actividades sujeitas e não 
sujeitas ao regime geral de IRC. (Redacção dada 

pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro) 
11 - Quando a Direcção-Geral dos Impostos 

proceda a correcções necessárias para a 

determinação do lucro tributável por virtude de 
relações especiais com outro sujeito passivo do 
IRC ou do IRS, na determinação do lucro 

tributável deste último devem ser efectuados os 
ajustamentos adequados que sejam reflexo das 
correcções feitas na determinação do lucro 
tributável do primeiro. (Redacção dada pela Lei 

n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro) 
12 - Pode a Direcção-Geral dos Impostos 

proceder igualmente ao ajustamento correlativo 

referido no número anterior quando tal resulte 
de convenções internacionais celebradas por 
Portugal e nos termos e condições nas mesmas 
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previstos. (Redacção dada pela Lei n.º 30-
G/2000, de 29 de Dezembro) 

13 - A aplicação dos métodos de determinação 

dos preços de transferência, quer a operações 
individualizadas, quer a séries de operações, o 
tipo, a natureza e o conteúdo da documentação 

referida no n.º 6 e os procedimentos aplicáveis 

aos ajustamentos correlativos são 
regulamentados por portaria do Ministro das 
Finanças. (Redacção dada pela Lei n.º 30-

G/2000, de 29 de Dezembro) 
 

*Esta redacção aplica-se apenas aos períodos de 

tributação que se iniciem em, ou a partir, de 1 
de Janeiro de 2002, mantendo-se em vigor até 
essa data o preceito com a redacção agora 
revogada (art.º 7º n.º 1 da Lei n.º 30-G/2000, 

de 29 de Dezembro) 
 

CAPÍTULO VII  

Obrigações acessórias e fiscalização 
 

SECÇÃO I 

Obrigações acessórias dos sujeitos passivos 
 

Artigo 109º 
Obrigações declarativas 

 

1 - Os sujeitos passivos de IRC, ou os seus 
representantes, são obrigados a apresentar:  

 

a) Declaração de inscrição, de alterações ou 

de cessação, nos termos dos artigos 110 

º e 111º; (Redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 

b) Declaração periódica de rendimentos, 

nos termos do artigo 112 º; (Redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 
3 de Julho) 

c) Declaração anual de informação 
contabilística e fiscal, nos termos do 

artigo 113º. (Redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de 
Julho) 

 

2 - As declarações a que se refere o número 
anterior são de modelo oficial, aprovado por 
despacho do Ministro das Finanças, devendo ser-
lhes juntos, fazendo delas parte integrante, os 

documentos e os anexos que para o efeito sejam 
mencionados no referido modelo oficial. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2000, 

de 14 de Abril) 
3 - São regulamentados por portaria do 

Ministro das Finanças o âmbito de 

obrigatoriedade, os suportes, o início de vigência 
e os procedimentos do regime de envio de 
declarações por transmissão electrónica de 
dados. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

198/2001, de 3 de Julho) 
4 - São recusadas as declarações apresentadas 

que não se mostrem completas, devidamente 

preenchidas e assinadas, bem como as que 

sendo enviadas por via electrónica de dados se 
mostrem desconformes com a regulamentação 
estabelecida na portaria referida no número 

anterior, sem prejuízo das sanções estabelecidas 
para a falta da sua apresentação ou envio. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 

de 3 de Julho) 

5 - Quando as declarações não forem 
consideradas suficientemente claras, a Direcção-
Geral dos Impostos notifica os contribuintes para 

prestarem por escrito, no prazo que lhes for 
fixado, nunca inferior a cinco dias, os 
esclarecimentos indispensáveis. (Redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
6 - A obrigação a que se refere a alínea b) do 

n.º 1 não abrange, excepto quando estejam 
sujeitas a uma qualquer tributação autónoma, 

as entidades que, não exercendo a título 
principal uma actividade comercial, industrial ou 
agrícola: (Redacção dada pela Lei n.º 30-

G/2000, de 29 de Dezembro) 
 

a) Não obtenham rendimentos no período 

de tributação; (Redacção dada pela Lei 
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro) 

b) Obtendo rendimentos, beneficiem de 
isenção definitiva, ainda que a mesma 

não inclua os rendimentos de capitais e 
desde que estes tenham sido tributados 
por retenção na fonte a título definitivo; 

(Redacção dada pela Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro) 

c) Apenas aufiram rendimentos de capitais 

cuja taxa de retenção na fonte, com 
natureza de imposto por conta, seja 

igual à prevista no n.º 4 do artigo 80 º. 

(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
198/2001, de 3 de Julho) 

 

7 - A obrigação referida na alínea b) do n.º 1 

não abrange, igualmente, as entidades que, 
embora exercendo, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola, beneficiem de isenção definitiva e total, 
ainda que a mesma não inclua rendimentos que 
sejam sujeitos a tributação por retenção na 

fonte com carácter definitivo, excepto quando 
estejam sujeitas a uma qualquer tributação 
autónoma. (Aditado pelo artigo 2º do Decreto-
Lei 211/2005, de 7 de Dezembro) 

8 - A não tributação em IRC das entidades 
abrangidas pelo regime de transparência fiscal 
nos termos do artigo 6º não as desobriga de 

apresentação ou envio das declarações referidas 
no n.º 1. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
198/2001, de 3 de Julho) 

9 - Relativamente às sociedades ou outras 
entidades em liquidação, as obrigações 
declarativas que ocorram posteriormente à 
dissolução são da responsabilidade dos 

respectivos liquidatários ou do administrador da 
falência. (Redacção dada pela Lei n.º 30-
G/2000, de 29 de Dezembro). 
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CAPÍTULO X 

Benefícios fiscais 

Secção I 

Estatuto dos Benefícios Fiscais 

Artigo 82.º 

Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais  

Os artigos 30.º e 68.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 

de Julho, abreviadamente designado por EBF, passa a ter a seguinte redacção:  

«Artigo 30.º 

[…] 

1 - Ficam isentos de IRC os juros decorrentes de empréstimos concedidos por instituições 

financeiras não residentes a instituições de crédito residentes, bem como os ganhos 

obtidos por aquelas instituições, decorrentes de operações de swap e operações 

cambiais a prazo, efectuadas com instituições de crédito residentes, desde que esses 

juros ou ganhos não sejam imputáveis a estabelecimento estável daquelas instituições 

situado em território português.  

2 - Ficam igualmente isentos de IRC os ganhos obtidos por instituições financeiras não 

residentes, decorrentes de operações de swap e operações cambiais a prazo, efectuadas 

com o Estado, actuando através do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 

Público, I. P., e pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança 

Social, I. P., desde que esses ganhos não sejam imputáveis a estabelecimento estável 

daquelas instituições situado no território português. 

Artigo 68.º 

[…] 

1 - […]. 
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2 - A dedução referida no número anterior é aplicável, durante os anos de 2009 a 2011, 

uma vez por cada membro do agregado familiar do sujeito passivo que frequente um 

nível de ensino, e fica dependente da verificação das seguintes condições: 

a.  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 

3 - […].» 
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Decreto-Lei n.º 215/89, 
de 1 de Julho 

Aprova o Estatuto dos Benefícios Fiscais 
 

Artigo 30.º 

Swaps e empréstimos de instituições 
financeiras não residentes 

 

1 - Ficam isentos de IRC os juros decorrentes 
de empréstimos concedidos por instituições 
financeiras não residentes a instituições de 
crédito residentes, bem como os ganhos obtidos 

por aquelas instituições, decorrentes de 
operações de swap, efectuadas com instituições 
de crédito residentes, desde que esses juros ou 

ganhos não sejam imputáveis a estabelecimento 
estável daquelas instituições situado em 
território português.  

2 - Ficam igualmente isentos de IRC os ganhos 
obtidos por instituições financeiras não 
residentes, decorrentes de operações de swap, 
efectuadas com o Estado, actuando através do 

Instituto de Gestão do Crédito Público, desde 
que esses ganhos não sejam imputáveis a 
estabelecimento estável daquelas instituições 

situado no território português.   
 
(Corresponde ao artigo 29.º, na redacção do EBF 

que se encontrava em vigor previamente à 
republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 
108/2008, de 26/06) 

 

 

Artigo 68.º 
Aquisição de computadores 

 
1 - São dedutíveis à colecta do IRS, até à sua 

concorrência, após as deduções referidas no n.º 

1 do artigo 78.º e no artigo 88.º do respectivo 
Código, 50 % dos montantes despendidos com a 
aquisição de computadores de uso pessoal, 

incluindo software e aparelhos de terminal, até 
ao limite de (euro) 250.  

2 - A dedução referida no número anterior é 
aplicável uma vez durante os anos de 2006 a 

2008, e fica dependente da verificação das 
seguintes condições:  
 

a) Que a taxa normal aplicável ao sujeito 
passivo seja inferior a 42 %;  

b) Que o equipamento tenha sido adquirido 

no estado de novo;  
c) Que o sujeito passivo ou qualquer 

membro do seu agregado familiar 
frequente qualquer nível de ensino;  

d) Que a factura de aquisição contenha o 
número de identificação fiscal do 
adquirente e a menção «uso pessoal».  

 

3 - A utilização da dedução prevista no n.º 1 
impede, para efeitos fiscais, a afectação dos 
equipamentos aí referidos para uso profissional.   

 

(Corresponde ao artigo 64.º, na redacção do EBF 
que se encontrava em vigor previamente à 

republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 

108/2008, de 26/06) 
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Artigo 83.º 

Aditamento ao EBF 

São aditados ao EBF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, os artigos 70.º e 71.º com a seguinte redacção: 

«Artigo 70.º 

Medidas de apoio ao Transporte Rodoviário de Passageiros e de mercadorias 

1 - Fica isenta de imposto a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 

resultantes da transmissão onerosa de:  

a) Veículos afectos ao transporte público de passageiros, com lotação igual ou 

superior a 22 lugares, por sujeitos passivos de IRC licenciados, pelo IMTT, I. P., 

sempre que, no próprio exercício ou até ao fim do segundo exercício seguinte, seja 

efectuado o reinvestimento da totalidade do valor de realização na aquisição de 

veículos novos, com lotação igual ou superior a 22 lugares, com data de fabrico 

de, pelo menos, 2008 e que cumpram a norma ambiental Euro IV ou superior, 

afectos a idêntica finalidade; 

b) Veículos afectos ao transporte em táxi, pertencentes a empresas licenciadas para 

esse fim pelo IMTT, I. P., sempre que, no próprio exercício ou até ao fim do 

segundo exercício seguinte, seja efectuado o reinvestimento da totalidade do valor 

de realização na aquisição de veículos com data de fabrico de, pelo menos, 2008, 

afectos a idêntica finalidade;  

c) Veículos de mercadorias com peso bruto igual ou superior a 12 toneladas, 

adquiridos antes de 1 de Julho de 2008 e com a primeira matricula anterior a esta 

data, afectos ao transporte rodoviário de mercadorias público ou por conta de 

outrem, sempre que, no próprio exercício ou até ao fim do segundo exercício 

seguinte, a totalidade do valor da realização seja reinvestido em veículos de 

mercadorias com peso bruto igual ou superior a 12 toneladas e primeira matrícula 

posterior a 1 de Julho de 2008, que sejam afectos ao transporte rodoviário de 

mercadorias, público ou por conta de outrem. 
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2 - Os veículos objecto do benefício referido no número anterior devem permanecer 

registados como elementos do activo imobilizado dos sujeitos passivos beneficiários 

pelo período de cinco anos. 

3 - O benefício previsto no n.º 1 não prejudica a aplicação dos n.ºs 5 e 6 do artigo 45.º do 

Código de IRC. 

4 - Os custos suportados com a aquisição, em território português, de combustíveis para 

abastecimento de veículos são dedutíveis, em valor correspondente a 120% do 

respectivo montante, para efeitos da determinação do lucro tributável, quando se trate 

de: 

a) Veículos afectos ao transporte público de passageiros, com lotação igual ou 

superior a 22 lugares, e estejam registados como elementos do activo imobilizado 

de sujeitos passivos de IRC que estejam licenciados pelo IMTT, I. P.;  

b) Veículos afectos ao transporte rodoviário de mercadorias público ou por conta de 

outrem, com peso bruto igual ou superior a 3,5 toneladas, registados como 

elementos do activo imobilizado de sujeitos passivos IRC e que estejam 

licenciados pelo IMTT, I. P.;  

c) Veículos afectos ao transporte em táxi, registados como elementos do activo 

imobilizado dos sujeitos passivos de IRS ou de IRC, com contabilidade 

organizada e que estejam licenciados pelo IMTT, I. P.  

5 - Os benefícios fiscais previstos no presente artigo são aplicáveis até 31 de Dezembro de 

2012 e podem ser cumuláveis com os benefícios fiscais interioridade e com a medida 

relativa remuneração convencional do capital social criada pelo artigo 81.º da Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro, desde que globalmente não ultrapassem, por sujeito 

passivo beneficiário, durante um período de três anos, os montantes definidos de 

acordo com as regras comunitárias aplicáveis aos auxílios de minimis, definidas no 

Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.  
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Artigo 71.º 

Incentivos à Reabilitação Urbana 

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de 

investimento imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se 

constituam entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2012 e pelo menos 75 % 

dos seus activos sejam bens imóveis sujeitos a acções de reabilitação realizadas nas áreas 

de reabilitação urbana.  

2 - Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento 

referidos no número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares, 

quer seja por distribuição ou mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na 

fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10 %, excepto quando os titulares dos rendimentos 

sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou entidades não residentes 

sem estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis, excluindo:  

a) As entidades que sejam residentes em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria 

do Ministro das Finanças;  

b) As entidades não residentes detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25 % 

por entidades residentes.  

3 - O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de 

unidades de participação nos fundos de investimento referidos no n.º 1 é tributado à 

taxa de 10 % quando os titulares sejam entidades não residentes a que não seja aplicável 

a isenção prevista no artigo 26.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou sujeitos passivos 

de IRS residentes em território português que obtenham os rendimentos fora do âmbito 

de uma actividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respectivo 

englobamento.  

4 - São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: 
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a) Imóveis, localizados em «áreas de reabilitação urbana» e recuperados nos termos 

das respectivas estratégias de reabilitação; ou  

b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), 

aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de acções de 

reabilitação. 

5 - As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

são tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, 

quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em «área de 

reabilitação urbana», recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação. 

6 - Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português são tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, 

quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de: 

a) Imóveis situados em «área de reabilitação urbana», recuperados nos termos das 

respectivas estratégias de reabilitação; 

b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objecto de acções de reabilitação. 

7 - Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação são passíveis de isenção de 

imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, 

inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período 

adicional de cinco anos.  

8 - São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio 

urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira 

transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na «área de reabilitação 

urbana». 

9 - A retenção na fonte a que se refere o n.º 2 tem carácter definitivo sempre que os 

titulares sejam entidades não residentes sem estabelecimento estável em território 

português ou sujeitos passivos de IRS residentes que obtenham os rendimentos fora 

do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, podendo estes, porém, 
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optar pelo englobamento para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido 

tem a natureza de imposto por conta, nos termos do artigo 78.º do Código do IRS.  

10 -  A dispensa de retenção na fonte nos casos previstos no n.º 2 só se verifica quando os 

beneficiários dos rendimentos fizerem prova, perante a entidade pagadora, da isenção 

de que aproveitam ou da qualidade de não residente em território português, até à data 

em que deve ser efectuada a retenção na fonte, ficando, em caso de omissão da prova, 

o substituto tributário obrigado a entregar a totalidade do imposto que deveria ter sido 

deduzido nos termos da lei, sendo aplicáveis as normas gerais previstas nos 

competentes códigos relativas à responsabilidade pelo eventual imposto em falta.  

11 - A prova da qualidade de não residente em território português é feita nos termos 

previstos nos artigos 15.º, 16.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro.  

12 - Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de 

investimento referidos no n.º 1, quando englobem os rendimentos que lhes sejam 

distribuídos, têm direito a deduzir 50 % dos rendimentos relativos a dividendos, nos 

termos e condições previstos no artigo 40.º-A do Código do IRS e no n.º 8 do artigo 

46.º do Código do IRC.  

13 - As obrigações previstas no artigo 119.º e no n.º 1 do artigo 125.º do Código do IRS 

devem ser cumpridas pelas entidades gestoras ou registadoras.  

14 - As entidades gestoras dos fundos de investimento referidos no n.º 1 são obrigadas a 

publicar o valor do rendimento distribuído, o valor do imposto retido aos titulares das 

unidades de participação, bem como a dedução que lhes corresponder para efeitos do 

disposto no n.º 6.  

15 - Caso os requisitos referidos no n.º 1 deixem de verificar-se, cessa a aplicação do 

regime previsto no presente artigo, passando a aplicar-se o regime previsto no artigo 

22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, devendo os rendimentos dos fundos de 

investimento referidos no n.º 1 que, à data, não tenham ainda sido pagos ou colocados 

à disposição dos respectivos titulares ser tributados autonomamente, às taxas previstas 

no artigo 22.º, acrescendo os juros compensatórios correspondentes.  
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16 - As entidades gestoras dos fundos de investimento referidos no n.º 1 são 

solidariamente responsáveis pelas dívidas de imposto dos fundos cuja gestão lhes 

caiba. 

17 - Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem 

de certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da 

comissão arbitral municipal, consoante os casos. 

18 - As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração 

tributária as certificações referidas no número anterior.  

19 - As isenções previstas nos n.ºs 7 e 8 estão dependentes de deliberação da assembleia 

municipal, que define o seu âmbito e alcance, nos termos do n.º 2 do 12.º da Lei das 

Finanças Locais. 

20 - Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objecto 

de acções de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem 

concluídas até 31 de Dezembro de 2020.  

21 - São abrangidas pelo presente regime as acções de reabilitação que tenham por objecto 

imóveis que preencham, pelo menos, uma das seguintes condições:  

a) Sejam prédios urbanos arrendados passíveis de actualização faseada das rendas 

nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU;  

b) Sejam prédios urbanos localizados em «áreas de reabilitação urbana».  

22 - Para efeitos do presente artigo, considera-se:  

a) «Acções de reabilitação», as intervenções destinadas a conferir adequadas 

características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a 

um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas 

no seu logradouro, bem como às suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões 

funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de 

desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do 

imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;  

b) «Área de reabilitação urbana», a área territorialmente delimitada, compreendendo 

espaços urbanos caracterizados pela insuficiência, degradação ou obsolescência 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

526 

dos edifícios, das infra-estruturas urbanísticas, dos equipamentos sociais, das áreas 

livres e espaços verdes, podendo abranger designadamente áreas e centros 

históricos, zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação, 

nos termos da Lei de Bases do Património Cultural, áreas urbanas degradadas ou 

zonas urbanas consolidadas;  

c) «Estado de conservação», o estado do edifício ou da habitação determinado nos 

termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto, 

para efeito de actualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, 

classificado pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o 

efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 

33.º do NRAU.  

23 - A comprovação do início e da conclusão das acções de reabilitação é da competência 

da câmara municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um 

programa de reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes 

certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na acção de 

reabilitação. 

24 - A delimitação das áreas de reabilitação urbana para efeitos do presente artigo é da 

competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, obtido 

parecer do IHRU, I. P., no prazo de 30 dias, improrrogáveis. 

25 - Caso a delimitação opere sobre uma área classificada como área crítica de recuperação 

ou reconversão urbanística (ACRRU), não há lugar à emissão do parecer referido no 

número anterior.»  
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Decreto-Lei n.º 215/89, 
de 1 de Julho 

Aprova o Estatuto dos Benefícios Fiscais 

 
Artigo 22.º 

Fundos de investimento 
 

1 - Os rendimentos dos fundos de 

investimento mobiliário, que se constituam e 
operem de acordo com a legislação nacional, 
têm o seguinte regime fiscal:  

 

a) Tratando-se de rendimentos que não 
sejam mais-valias, obtidos em território 
português, há lugar a tributação, 

autonomamente:  
 

1) Por retenção na fonte, como se de 
pessoas singulares residentes em 

território português se tratasse;  
2) Às taxas de retenção na fonte e 

sobre o montante a esta sujeito, 

como se de pessoas singulares 
residentes em território português 
se tratasse, quando tal retenção 

na fonte, sendo devida, não for 
efectuada pela entidade a quem 
compete; ou  

3) À taxa de 25 % sobre o respectivo 

valor líquido obtido em cada ano, 
no caso de rendimentos não 
sujeitos a retenção na fonte, 

sendo o imposto entregue pela 
respectiva entidade gestora até ao 

fim do mês de Abril do ano 

seguinte àquele a que respeitar;  
 

b) Tratando-se de rendimentos que não 
sejam mais-valias, obtidos fora do 

território português, há lugar a 
tributação, autonomamente, à taxa de 
20 %, relativamente a rendimentos de 

títulos de dívida, a lucros distribuídos e a 
rendimentos de fundos de investimento, 
e à taxa de 25 %, nos restantes casos, 

incidente sobre o respectivo valor líquido 
obtido em cada ano, sendo o imposto 
entregue ao Estado pela respectiva 
entidade gestora até ao fim do mês de 

Abril do ano seguinte àquele a que 
respeitar;  

c) Tratando-se de mais-valias, obtidas em 

território português ou fora dele, há 
lugar a tributação, autonomamente, nas 
mesmas condições em que se verificaria 

se desses rendimentos fossem titulares 
pessoas singulares residentes em 
território português, à taxa de 10 %, 
sobre a diferença positiva entre as mais-

valias e as menos-valias obtidas em 
cada ano, sendo o imposto entregue ao 

Estado pela respectiva entidade gestora, 
até ao fim do mês de Abril do ano 

seguinte àquele a que respeitar. 
 

2 - Os sujeitos passivos de IRS que sejam 

titulares de unidades de participação nos fundos 
referidos no n.º 1, fora do âmbito de uma 
actividade comercial, industrial ou agrícola, são 

isentos de IRS relativamente aos rendimentos 
respeitantes a unidades de participação nesses 
fundos, podendo, porém, os respectivos 
titulares, residentes em território português, 

englobá-los para efeitos deste imposto, caso em 
que o imposto retido ou devido, nos termos do 
n.º 1, tem a natureza de imposto por conta, nos 

termos do artigo 78.º do Código do IRS.  
3 - Relativamente a rendimentos respeitantes 

a unidades de participação nos fundos referidos 

no n.º 1, de que sejam titulares sujeitos 
passivos de IRC ou sujeitos passivos de IRS, que 
os obtenham no âmbito de uma actividade 
comercial, industrial ou agrícola, residentes em 

território português ou que sejam imputáveis a 
estabelecimento estável de entidade não 
residente situado neste território, os mesmos 

não estão sujeitos a retenção na fonte e são 
pelos seus titulares considerados como proveitos 
ou ganhos, e o montante do imposto retido ou 

devido nos termos do n.º 1 a natureza de 
imposto por conta, para efeitos do disposto no 
artigo 83.º do Código do IRC e do artigo 78.º do 
Código do IRS.  

4 - Aos sujeitos passivos de IRC residentes 
em território português que, em consequência 

de isenção, não estejam obrigados à entrega da 

declaração de rendimentos, o imposto retido ou 
devido nos termos do n.º 1, correspondente aos 
rendimentos das unidades de participação que 

tenham subscrito, deve ser restituído pela 
entidade gestora do fundo e pago 
conjuntamente com os rendimentos respeitantes 
a estas unidades. 

5 - Relativamente a rendimentos respeitantes 
a unidades de participação nos fundos referidos 
nos n.os 1 e 13 de que sejam titulares entidades 

não residentes em território português, e que 
não sejam imputáveis a estabelecimento estável 
situado neste território, são isentos de IRS ou de 

IRC. 
6 - Os rendimentos dos fundos de 

investimento imobiliário, que se constituam e 
operem de acordo com a legislação nacional, 

têm o seguinte regime fiscal:  
 

a) Tratando-se de rendimentos prediais, 

que não sejam relativos à habitação 
social sujeita a regimes legais de custos 
controlados, há lugar a tributação, 
autonomamente, à taxa de 20 %, que 

incide sobre os rendimentos líquidos dos 
encargos de conservação e manutenção 
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efectivamente suportados, devidamente 
documentados, sendo a entrega do 
imposto efectuada pela respectiva 

entidade gestora até ao fim do mês de 
Abril do ano seguinte àquele a que 
respeitar, e considerando-se o imposto 

eventualmente retido como pagamento 

por conta deste imposto;  
b) Tratando-se de mais-valias prediais, que 

não sejam relativas a habitação social 

sujeita a regimes legais de custos 
controlados, há lugar a tributação, 
autonomamente, à taxa de 25 %, que 

incide sobre 50 % da diferença positiva 
entre as mais-valias e as menos-valias 
realizadas, apuradas de acordo com o 
Código do IRS, sendo a entrega do 

imposto efectuada pela respectiva 
entidade gestora até ao fim do mês de 
Abril do ano seguinte àquele a que 

respeitar;  
c) Tratando-se de outros rendimentos, há 

lugar a tributação nos termos 

mencionados nas alíneas a), b) e c) do 
n.º 1. 

 

7 - Aos rendimentos respeitantes a unidades 

de participação em fundos de investimento 
imobiliário aplica-se o regime fiscal idêntico ao 
estabelecido nos n.os 2, 3, 4 e 5 para os 

rendimentos respeitantes a unidades de 
participação em fundos de investimento 
mobiliário. 

8 - O imposto restituído nos termos do n.º 4 
é deduzido ao montante global de qualquer das 
entregas posteriores a efectuar pela entidade 

gestora nos termos dos n.os 1 ou 6. 

9 - Se, em consequência do disposto no n.º 8 
ou na parte final da alínea a) do n.º 6, resultar 
imposto a recuperar, pode ser pedido o 

reembolso até ao fim do mês de Abril do ano 
seguinte, o qual é efectuado de acordo com o 
previsto nos n.os 3 e 6 do artigo 96.º do Código 

do IRC, ou ser feita a dedução, nos termos 
referidos no número anterior, em entregas 
posteriores. 

10 - Os titulares de rendimentos respeitantes 

a unidades de participação em fundos de 
investimento mobiliário e em fundos de 
investimento imobiliário, quando englobem 

esses rendimentos, têm direito a deduzir 50 % 
dos rendimentos previstos no artigo 40.º-A do 
Código do IRS e no n.º 8 do artigo 46.º do 

Código do IRC que lhes sejam distribuídos, nas 
condições aí descritas. 

11 - As sociedades gestoras dos fundos de 
investimento são obrigadas a publicar o valor do 

rendimento distribuído, o valor do imposto retido 
ou devido nos termos do n.º 1 ou do n.º 6 e o 
valor da dedução que lhes corresponder para 

efeitos do disposto do n.º 10. 
12 - As sociedades gestoras dos fundos de 

investimento são solidariamente responsáveis 

pelas dívidas de imposto dos fundos cuja gestão 
lhes caiba. 

13 - Os rendimentos dos fundos de fundos, 

que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional, têm o seguinte regime 
fiscal:  

 

a) Os rendimentos respeitantes a unidades 
de participação em fundos constituídos 
de acordo com a legislação nacional 

estão isentos de IRC, não lhes sendo 
aplicável o disposto no n.º 4;  

b) Tratando-se de rendimentos não 

compreendidos na alínea a), aplica-se 
um regime fiscal idêntico ao estabelecido 
para os rendimentos dos fundos de 
investimento. 

 

14 - Aos rendimentos respeitantes a unidades 
de participação em fundos de fundos é aplicável 

o seguinte regime fiscal:  
 

a) Os rendimentos obtidos por sujeitos 
passivos de IRS que detenham tais 

unidades de participação fora do âmbito 
de uma actividade comercial, industrial 
ou agrícola, bem como os obtidos por 

sujeitos passivos de IRC que não 
exerçam a título principal qualquer das 
referidas actividades, são isentos desses 

impostos;  
b) Os rendimentos de que sejam titulares 

sujeitos passivos de IRS ou de IRC não 
abrangidos pela alínea a), residentes em 

território português ou que sejam 
imputáveis a um estabelecimento 
estável de entidade não residente 

situado neste território, não estão 
sujeitos a retenção na fonte, contando 
apenas por 40 % do seu quantitativo 

para fins de IRS ou de IRC;  
c) Aos rendimentos previstos nas alíneas a) 

e b) anteriores não é aplicável o disposto 
na última parte do n.º 3 e no n.º 4. 

 

15 - Relativamente aos rendimentos obtidos 
fora do território português, a aplicação de 

crédito de imposto por dupla tributação 
internacional fica sujeita às seguintes regras:  

 

a) O crédito de imposto consiste na 
dedução ao imposto devido sobre esses 
rendimentos, nos termos dos n.os 1 e 6, 
da menor das seguintes importâncias:  

 

1) Imposto sobre o rendimento 
efectivamente pago no estrangeiro 

em relação aos rendimentos em 
causa;  

2) Imposto, calculado nos termos 
deste artigo, sobre os rendimentos 

que no país em causa tenham sido 
tributados;  

 

b) Quando existir convenção destinada a 
eliminar a dupla tributação internacional, 
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celebrada entre Portugal e o país onde 
os rendimentos são obtidos, que não 
exclua do respectivo âmbito os fundos 

de investimento, a dedução a que se 
refere a alínea anterior não pode 
ultrapassar o imposto pago nesse país, 

nos termos previstos por essa 

convenção;  
c) Sempre que sejam obtidos, no mesmo 

ano, rendimentos provenientes de 

diferentes países, a dedução deve ser 
calculada separadamente para cada tipo 
de rendimentos procedentes do mesmo 

país;  
d) Os rendimentos que dão direito ao 

crédito de imposto devem ser 
considerados, para efeitos de tributação, 

pelas respectivas importâncias ilíquidas 
dos impostos sobre o rendimento pagos 
no estrangeiro;  

e) As sociedades gestoras dos fundos de 
investimento são obrigadas a manter um 
registo apropriado que evidencie os 

montantes dos rendimentos obtidos no 
estrangeiro, discriminados por país, e os 
montantes do imposto sobre o 
rendimento efectivamente pago. 

 
(Corresponde ao artigo 22.º, na redacção do EBF 
que se encontrava em vigor previamente à 

republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 
108/2008, de 26/06) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Artigo 26.º 
Planos de poupança em acções 

 

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos de 
fundos de poupança em acções, que se 
constituam e operem de acordo com a legislação 

nacional.  

2 - A diferença, quando positiva, entre o 
valor devido aquando do encerramento dos 
planos de poupança em acções e as 

importâncias entregues pelo subscritor está 
sujeita a IRS, de acordo com as regras 
aplicáveis aos rendimentos da categoria E deste 

imposto, mas com observância, com as 
necessárias adaptações, das regras previstas no 
n.º 3 do artigo 5.º do respectivo Código, 
designadamente quanto ao montante a tributar 

por retenção na fonte e à taxa de tributação.   
 
(Corresponde ao artigo 24.º, na redacção do EBF 

que se encontrava em vigor previamente à 
republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 
108/2008, de 26/06) 
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Decreto-Lei n.º 442-B/88 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 
 

Artigo 45º 

Reinvestimento dos valores de realização 

 
(ver página 339 do artigo 60.º da PPL) 

 

Artigo 46º 
Eliminação da dupla tributação económica 

de lucros distribuídos 

 
1 - Na determinação do lucro tributável das 

sociedades comerciais ou civis sob forma 
comercial, cooperativas e empresas públicas, 

com sede ou direcção efectiva em território 
português, são deduzidos os rendimentos, 
incluídos na base tributável, correspondentes a 

lucros distribuídos, desde que sejam verificados 
os seguintes requisitos: (Redacção da Lei 32-B 
/2002 de 30 de Dezembro) 

 

a) A sociedade que distribui os lucros tenha 
a sede ou direcção efectiva no mesmo 
território e esteja sujeita e não isenta de 

IRC ou esteja sujeita ao imposto referido 
no artigo 7.º; (Redacção da Lei 32-B 
/2002 de 30 de Dezembro) 

b) A entidade beneficiária não seja 
abrangida pelo regime da transparência 
fiscal previsto no artigo 6.º; (Redacção 

da Lei 32-B /2002 de 30 de Dezembro) 
c) A entidade beneficiária detenha 

directamente uma participação no capital 

da sociedade que distribui os lucros não 

inferior a 10% ou com um valor de 
aquisição não inferior a (euro) 20000000 
e esta tenha permanecido na sua 

titularidade, de modo ininterrupto, 
durante o ano anterior à data da 
colocação à disposição dos lucros ou, se 

detida há menos tempo, desde que a 
participação seja mantida durante o 
tempo necessário para completar aquele 
período. (Redacção da Lei 32-B /2002 de 

30 de Dezembro) 
 

2 - O disposto no número anterior é 

aplicável, independentemente da percentagem 
de participação e do prazo em que esta tenha 
permanecido na sua titularidade, aos 
rendimentos de participações sociais em que 

tenham sido aplicadas as reservas técnicas das 
sociedades de seguros e das mútuas de seguros 
e, bem assim, aos rendimentos das seguintes 

sociedades:  
 

a) Revogada. (Redacção dada pelo artº29º, 

nº1 da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro)  

b) Sociedades de desenvolvimento regional;  

c) Revogada. (Redacção dada pelo artº29º, 
nº1 da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro)  

d) Sociedades de investimento; (Aditada 
pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de 
Dezembro) 

e) Sociedades financeiras de corretagem. 

(Redacção do Decreto-lei n.º DL 
198/2001, de 3 de Julho) 

 

3 - Não obstante o disposto no n.º 1, o 
regime aí consagrado é aplicável, nos termos 
prescritos no número anterior, às agências 

gerais de seguradoras estrangeiras.  
4 - O disposto no n.º 1 é igualmente 

aplicável, verificando-se as condições nele 
referidas, ao valor atribuído na associação em 

participação, ao associado constituído como 
sociedade comercial ou civil sob forma 
comercial, cooperativa ou empresa pública, com 

sede ou direcção efectiva em território 
português, independentemente do valor da sua 
contribuição relativamente aos rendimentos que 

tenham sido efectivamente tributados, 
distribuídos por associantes residentes no 
mesmo território. (Redacção dada pelo artigo 
52º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro)  

5 - O disposto no n.º 1 é também aplicável 
quando uma entidade residente em território 
português detenha uma participação, nos termos 

e condições aí referidos, em entidade residente 
noutro Estado membro da União Europeia, desde 
que ambas essas entidades preencham os 

requisitos estabelecidos no artigo 2.º da 
Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho. 
(Redacção dada pelo artº29º, nº1 da Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro)  

6 - O disposto nos n.os 1 e 5 é igualmente 
aplicável aos rendimentos, incluídos na base 
tributável, correspondentes a lucros distribuídos 

que sejam imputáveis a um estabelecimento 
estável, situado em território português, de uma 
entidade residente noutro Estado membro da 

União Europeia que detenha uma participação, 
nos termos e condições aí referidos, em 
entidade residente num Estado membro, desde 
que ambas essas entidades preencham os 

requisitos e condições estabelecidos no artigo 
2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho. 
(Redacção dada pelo artº29º, nº1 da Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro)  
7 - Para efeitos do disposto nos n.os 5 e 6:  

 

a) A definição de entidade residente é a que 

resulta da legislação fiscal do Estado 
membro em causa, sem prejuízo do que 
se achar estabelecido nas convenções 

destinadas a evitar a dupla tributação; 
(Redacção dada pelo artº29º, nº1 da Lei 
n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro)  

b) O critério de participação no capital 
referido no n.º 1 é substituído pelo da 
detenção de direitos de voto quando 
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este estiver estabelecido em acordo 
bilateral. (Redacção dada pelo artº29º, 
nº1 da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro)  
 

8 - A dedução a que se refere o n.º 1 é 

apenas de 50% dos rendimentos incluídos no 

lucro tributável correspondentes a: (Redacção 
dada pelo artigo 52º da Lei n.º 53-A/2006 de 
29/12)  

 

a) Lucros distribuídos, quando não esteja 
preenchido qualquer dos requisitos 
previstos nas alíneas b) e c) do mesmo 

número e, bem assim, relativamente aos 
rendimentos que o associado aufira da 
associação à quota, desde que se 

verifique, em qualquer dos casos, a 
condição da alínea a) do n.º 1; 
(Redacção dada pelo artigo 52º da Lei 

n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro)  
b) Lucros distribuídos por entidade 

residente noutro Estado membro da 
União Europeia quando a entidade 

cumpre as condições estabelecidas no 
artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, 
de 23 de Julho, e não esteja verificado 

qualquer dos requisitos previstos na 
alínea c) do n.º 1. (Redacção dada pelo 
artigo 52º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 

de Dezembro) 
 

9 - Se a detenção da participação mínima 
referida no n.º 1 deixar de se verificar antes de 

completado o período de um ano aí mencionado, 
deve corrigir-se a dedução em conformidade 
com o disposto no número anterior, ou anular-se 

a mesma, sem prejuízo da consideração do 
crédito imposto por dupla tributação 
internacional a que houver lugar, de acordo com 

o disposto no artigo 85º, respectivamente. 
(Redacção dada pelo artº29º, nº1 da Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro)  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

10 - Revogado (pelo artigo 52º da Lei n.º 53-
A/2006 de 29/12)  

11 - A dedução a que se refere o n.º 1 é 

reduzida a 50% quando os rendimentos 
provenham de lucros que não tenham sido 
sujeitos a tributação efectiva, excepto quando a 

beneficiária seja uma sociedade gestora de 

participações sociais. (Aditado pelo artigo 52º da 
Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro)  

12 - Para efeitos do disposto no n.º 5 e na 

alínea b) do n.º 8, o sujeito passivo deve provar 
que a entidade participada e, no caso do n.º 6, 
também a entidade beneficiária cumprem as 

condições estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho, 
mediante declaração confirmada e autenticada 
pelas autoridades fiscais competentes do Estado 

membro da União Europeia de que é residente. 
(Aditado pelo artigo 52º da Lei n.º 53-A/2006 de 
29 de Dezembro) 
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Lei n.º 67-A/2007, 

de 31 de Dezembro 
Orçamento do Estado para 2008 

 

Artigo 81.º 

Remuneração convencional do capital social 
 

1 - Na determinação do lucro tributável do IRC, 

pode ser deduzida uma importância correspondente à 
remuneração convencional do capital social, calculada 
mediante a aplicação da taxa de 3 % ao montante das 

entradas realizadas, por entregas em dinheiro, pelos 
sócios, no âmbito da constituição de sociedade ou de 
aumento do capital social, desde que:  

 

a) A sociedade beneficiária seja qualificada como 
pequena ou média empresa, nos termos 
previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 

372/2007, de 6 de Novembro;  
b) Os sócios que participem na constituição da 

sociedade ou no aumento do capital social 

sejam exclusivamente pessoas singulares, 
sociedades de capital de risco ou investidores 
de capital de risco;  

c) O lucro tributável não seja determinado por 

métodos indirectos.  
 

2 - A dedução a que se refere o número anterior:  
 

a) Aplica-se exclusivamente às entradas, no 
âmbito de constituição de sociedades ou de 
aumento do capital social, que ocorram nos 

anos de 2008 a 2010;  
b) É efectuada no apuramento do lucro 

tributável, relativo ao período de tributação 

em que ocorram as mencionadas entradas e 
nos dois períodos seguintes.  

 

3 - O benefício fiscal previsto no presente artigo é 
cumulável unicamente com os benefícios relativos à 
interioridade, desde que globalmente não ultrapassem 
(euro) 200 000 por entidade beneficiária, durante um 

período de três anos, de acordo com as regras 
comunitárias aplicáveis aos auxílios de minimis, 
definidas no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da 

Comissão, de 15 de Dezembro.  
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Regulamento (CE) n. o  1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 , relativo à 

aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado aos auxílios de minimis 

 

(http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306R1998) 
 
 

http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306R1998
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Lei n.º 6/2006, 
de 27 de Fevereiro 

Aprova o Novo Regime do Arrendamento 

Urbano (NRAU), que estabelece um regime 
especial de actualização das rendas antigas, e 

altera o Código Civil, o Código de Processo Civil, 

o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro, o Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis e o Código do Registo Predial. 

 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

 

Artigo 27.º 
Âmbito 

 
As normas do presente capítulo aplicam-se 

aos contratos de arrendamento para habitação 
celebrados antes da entrada em vigor do RAU, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 

de Outubro, bem como aos contratos para fins 
não habitacionais celebrados antes da entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de 

Setembro.  
 

Artigo 28.º 
Regime 

 
Aos contratos a que se refere o presente 

capítulo aplica-se, com as devidas adaptações, o 

previsto no artigo 26.º  
 

Artigo 29.º 

Benfeitorias 
 

1 - Salvo estipulação em contrário, a 
cessação do contrato dá ao arrendatário direito a 

compensação pelas obras licitamente feitas, nos 
termos aplicáveis às benfeitorias realizadas por 
possuidor de boa fé.  

2 - A denúncia dos contratos de 
arrendamento prevista no n.º 5 do artigo 37.º 
ou ocorrida no seguimento das notificações para 

actualização faseada da renda previstas nos 
artigos 39.º, 40.º e 41.º confere ao arrendatário 
direito a compensação pelas obras licitamente 
feitas, independentemente do estipulado no 

contrato de arrendamento.  
3 - Tem aplicação o disposto no número 

anterior, nos arrendamentos para fins não 

habitacionais, quando haja cessação de contrato 
em consequência da aplicação do disposto no 
n.º 6 do artigo 26.º  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

SECÇÃO II 
Actualização de rendas 

 

SUBSECÇÃO I 
Arrendamento para habitação 

 

Artigo 30.º 

Rendas passíveis de actualização 
 

As rendas dos contratos a que se refere o 

presente capítulo podem ser actualizadas até ao 
limite de uma renda determinada nos termos 
previstos no artigo seguinte.  

 
Artigo 31.º  

Valor máximo da renda actualizada 
 

A renda actualizada nos termos da presente 
secção tem como limite máximo o valor anual 
correspondente a 4% do valor do locado.  

 
Artigo 32.º 

Valor do locado 

 
1 - O valor do locado é o produto do valor da 

avaliação realizada nos termos dos artigos 38.º 
e seguintes do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI), realizada há menos de 
três anos, multiplicado pelo coeficiente de 
conservação previsto no artigo seguinte.  

2 - Se a avaliação fiscal tiver sido realizada 
mais de um ano antes da fixação da nova renda, 
o valor previsto no artigo anterior é actualizado 

de acordo com os coeficientes de actualização 
das rendas que tenham entretanto vigorado.  

 
Artigo 33.º 

Coeficiente de conservação 
 

1 - Ao locado edificado com mais de 10 anos 

de construção, avaliado nos termos referidos no 
n.º 1 do artigo anterior, é aplicado o coeficiente 
de conservação (Cc) constante da tabela 

seguinte:  
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2 - Os níveis previstos na tabela anterior 
reflectem o estado de conservação do locado e a 
existência de infra-estruturas básicas, constando 

de diploma próprio as directrizes para a sua 
fixação.  

3 - A determinação do estado de conservação 

do locado é realizada por arquitecto ou 

engenheiro inscrito na respectiva ordem 
profissional.  

4 - Ao locado aplica-se o coeficiente 

imediatamente inferior ao correspondente ao 
seu estado de conservação quando o 
arrendatário demonstre que o estado do prédio 

se deve a obras por si realizadas, sendo aplicado 
um coeficiente intermédio, determinado de 
acordo com a equidade, caso o senhorio 
demonstre ter também efectuado obras de 

conservação.  
5 - O disposto no número anterior não 

implica atribuição de distinto nível de 

conservação, nomeadamente para efeitos da 
alínea b) do artigo 35.º  
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Decreto-Lei n.º 442-A/88,  

de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 

 

Artigo 40.º-A 

Dupla tributação económica 
 

1 - Os lucros devidos por pessoas colectivas 

sujeitas e não isentas de IRC bem como os 
rendimentos resultantes da partilha em 
consequência da liquidação dessas entidades 

que sejam qualificados como rendimentos de 
capitais são, no caso de opção pelo 
englobamento, apenas considerados em 50% do 
seu valor. (Redacção do DL192/2005, de 7 de 

Novembro - A vigorar a partir de 01.01.2006) 
2 - O disposto no número anterior é aplicável 

se a entidade devedora dos lucros ou que é 

liquidada tiver a sua sede ou direcção efectiva 
em território português e os respectivos 
beneficiários residirem neste território. 

(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro)  

3 - Aplica-se o disposto no n.º 1, nas 
condições do número anterior e com as 

necessárias adaptações, relativamente aos 
rendimentos que o associado aufira da 
associação à quota e da associação em 

participação, tendo os rendimentos distribuídos 
sido efectivamente tributados, bem como o valor 
atribuído aos associados na amortização de 

partes sociais sem redução de capital.  
4 - O disposto no n.º 1 é igualmente aplicável 

aos lucros distribuídos por entidade residente 
noutro Estado membro da União Europeia que 

preencha os requisitos e condições estabelecidos 
no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 
de Julho. (Redacção dada pela Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro)  
5 - Para efeitos do disposto no número 

anterior, o sujeito passivo deve dispor de prova 

de que a entidade cumpre os requisitos e 
condições estabelecidos no artigo 2.º da 
Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho, 
efectuada através de declaração confirmada e 

autenticada pelas autoridades fiscais 
competentes do Estado membro da União 
Europeia de que é residente. (Redacção dada 

pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro) 
 

Artigo 78.º 

Deduções à colecta 
 

1- À colecta são efectuadas, nos termos dos 
artigos subsequentes, as seguintes deduções 

relativas:  
 

a) Aos sujeitos passivos, seus dependentes 

e ascendentes; 
b) Às despesas de saúde; 
c) Às despesas de educação e formação; 

d) Aos encargos com lares; 
e) Aos encargos com imóveis e 

equipamentos novos de energias 

renováveis; 
f) Aos encargos com prémios de seguros; 
g) Às pessoas com deficiência; (Redacção 

dada pelo artigo 46º da Lei n.º 53-

A/2006 de 29 de Dezembro) 
h) À dupla tributação internacional; 

(Redacção dada pelo artigo 46º da Lei 

n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro) 
i) Aos benefícios fiscais. (Redacção dada 

pelo artigo 46º da Lei n.º 53-A/2006 de 

29 de Dezembro) 
 

2 - São ainda deduzidos à colecta os 
pagamentos por conta do imposto e as 

importâncias retidas na fonte que tenham 
aquela natureza, respeitantes ao mesmo período 
de tributação, bem como as retenções 

efectuadas ao abrigo do artigo 11.º da Directiva 
n.º 2003/48/CE, de 3 de Junho. (Redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 62/2005, de 11 de Março) 

3 - As deduções referidas neste artigo são 
efectuadas pela ordem nele indicada e apenas as 
previstas no número anterior, Quando 
superiores ao imposto devido, conferem direito 

ao reembolso da diferença. 
4 - As deduções previstas no n.º 1 aplicam-

se apenas aos sujeitos passivos residentes em 

território português.  
 

Artigo 119.º 

Comunicação de rendimentos e retenções 
 

1 - As entidades devedoras de rendimentos 

que estejam obrigadas a efectuar a retenção, 

total ou parcial, do imposto, bem como as 
entidades devedoras dos rendimentos previstos 
nos n.os 4), 5), 7), 9) e 10) da alínea b) do n.º 

3 do artigo 2.º e as entidades através das quais 
sejam processados os rendimentos sujeitos ao 
regime especial de tributação previsto no n.º 3 

do artigo 72.º, bem como as entidades que 
paguem ou coloquem à disposição dos 
respectivos titulares, os rendimentos previstos 
na alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º, são 

obrigadas a:  
 

a) Possuir registo actualizado das pessoas 

credoras desses rendimentos, ainda que 
não tenha havido lugar a retenção do 
imposto, do qual constem, 
nomeadamente, o nome, o número fiscal 

e respectivo código, bem como a data e 
valor de cada pagamento ou dos 
rendimentos em espécie que lhes 

tenham sido atribuídos;  
b) Entregar ao sujeito passivo, até 20 de 

Janeiro de cada ano, documento 

comprovativo das importâncias devidas 
no ano anterior, incluindo, quando for 
caso disso, as correspondentes aos 
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rendimentos em espécie que lhes hajam 
sido atribuídos, do imposto retido na 
fonte e das deduções a que 

eventualmente haja lugar ou ainda, nos 
15 dias imediatos à respectiva 
ocorrência, de qualquer facto que 

determine a alteração dos rendimentos 

ou a obrigação de os declarar; 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
238/2006 de 20 de Dezembro)  

c) Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, 
até ao final do mês de Fevereiro de cada 
ano, uma declaração, de modelo oficial, 

referente àqueles rendimentos e 
respectivas retenções de imposto, de 
contribuições obrigatórias para regimes 
de protecção social e subsistemas legais 

de saúde, bem como de quotizações 
sindicais, relativas ao ano anterior; 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

361/2007, de 2 de Novembro)  
d) Apresentar a declaração a que se refere 

a alínea anterior nos 30 dias imediatos à 

ocorrência de qualquer facto que 
determine a alteração dos rendimentos 
já declarados ou que implique a 
obrigação de os declarar. (Redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 238/2006 de 
20 de Dezembro) 

 

2 - As entidades devedoras dos rendimentos 
a que se refere o artigo 71.º, cujos titulares 
beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou 

redução de taxa, são obrigadas a: (Redacção 
dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 
Dezembro) 

 

a) Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, 
até ao fim do mês de Julho de cada ano, 
uma declaração relativa àqueles 

rendimentos, de modelo oficial; 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 
de 30 de Dezembro) 

b) Possuir um registo actualizado dos 

titulares desses rendimentos com 
indicação do respectivo regime fiscal, 
bem como os documentos que justificam 

a isenção, a redução de taxa ou a 
dispensa de retenção na fonte. 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 

de 30 de Dezembro) 
 

3 - Tratando-se de rendimentos de quaisquer 
títulos nominativos ou ao portador, com 

excepção dos sujeitos a englobamento 
obrigatório, e de juros de depósitos à ordem ou 
a prazo, cujos titulares sejam residentes em 

território português, o documento referido na 
alínea b) do n.º 1 apenas é emitido a solicitação 
expressa dos sujeitos passivos que pretendam 

optar pelo englobamento, a qual deve ser 
efectuada até 31 de Janeiro do ano seguinte 
àquele a que os rendimentos respeitam. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 361/2007, 

de 2 de Novembro) 
4 - O documento referido no número anterior 

deve conter declaração expressa dos sujeitos 

passivos autorizando a Direcção-Geral dos 
Impostos a averiguar, junto das respectivas 
entidades, se em seu nome ou em nome dos 

membros do seu agregado familiar existem, 

relativamente ao mesmo período de tributação, 
outros rendimentos com opção pelo 
englobamento e deve ser junto à declaração de 

rendimentos do ano a que respeita ou, se esta 
for enviada por transmissão electrónica de 
dados, deve ser remetido ao serviço de finanças 

da área do domicílio fiscal até ao final do prazo 
referido na subalínea ii) da alínea b) do artigo 
60.º (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
361/2007, de 2 de Novembro) 

5 - Não é considerada a opção pelo 
englobamento se não for cumprido o disposto no 
número anterior ou se a solicitação referida na 

parte final do n.º 3 for efectuada para além do 
prazo aí previsto. (Redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 361/2007, de 2 de Novembro) 

6 - O registo, documento e declaração a que 
se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 devem 
individualizar os rendimentos devidos que, nos 
termos da lei, não foram objecto de retenção na 

fonte. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
238/2006 de 20 de Dezembro) 

7 - Tratando-se de rendimentos pagos ou 

colocados à disposição de sujeitos passivos não 
residentes em território português, as entidades 
devedoras são obrigadas a: (Redacção dada pela 

Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 
 

a) Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, 

até ao fim do mês de Julho de cada ano, 

uma declaração relativa àqueles 
rendimentos, de modelo oficial; 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, 

de 30 de Dezembro) 
b) Cumprir as obrigações previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 e b) do n.º 2, 

consoante o caso. (Redacção dada pela 
Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 

 

8 - Quando haja criação ou aplicação, em 

benefício de trabalhadores ou membros de 
órgãos sociais, de planos de opções, de 
subscrição, de atribuição ou outros de efeito 

equivalente, ainda que por entidade 
compreendida no âmbito de aplicação do n.º 10 
do artigo 2.º, a entidade patronal é obrigada a 
declarar a existência dessa situação, cujo 

conhecimento se presume em todos os casos, 
através de modelo oficial, até 30 de Junho do 
ano seguinte.  

9 - As entidades que suportem os encargos, 
preços ou vantagens económicas referidos no 
n.º 4 do artigo 24.º, ainda que em relação a 

planos de opções, de subscrição, de atribuição 
ou outros de efeito equivalente criados ou 
atribuídos por entidade compreendida no âmbito 
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de aplicação do n.º 10 do artigo 2.º, são 
obrigadas a:  

 

a) Possuir registo actualizado das pessoas 
que auferem os correspondentes 
rendimentos, do qual constem o número 

fiscal e respectivo código, bem como as 

datas de exercício das opções, direitos 
de subscrição ou direitos de efeito 
equivalente, da alienação ou renúncia ao 

exercício ou da recompra, os valores, 
preços ou vantagens económicas 
referidos no n.º 4 do artigo 24.º;  

b) Entregar aos sujeitos passivos, até 20 de 
Janeiro de cada ano, cópia do registo 
referido na alínea anterior, na parte que 
lhes respeita;  

c) Incluir na declaração a que se referem as 
alíneas c) e d) do n.º 1 informação 
relativa aos valores mencionados na 

alínea a). (Redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 238/2006 de 20 de Dezembro) 

 

10 - (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 

238/2006 de 20 de Dezembro) 
11 - Tratando-se de rendimentos de 

quaisquer valores mobiliários, o cumprimento 

das obrigações referidas nos números anteriores 
é da responsabilidade das entidades 
registadoras ou depositárias previstas no artigo 

125.º (Aditado pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 
Dezembro). 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Artigo 125.º 
Registo ou depósito de valores mobiliários 
(Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 

de Dezembro) 
 

1 - As entidades registadoras ou depositárias 

a que se referem os artigos 61.º e 99.º do 

Código dos Valores Mobiliários, para além do 
cumprimento das obrigações constantes do 
artigo 119.º, são, ainda, obrigadas a:  

 

a) Comunicar à Direcção-Geral dos 
Impostos, até ao fim do mês de Julho de 

cada ano, através de modelo oficial, os 
registos efectuados relativamente a 
valores mobiliários;  

b) Entregar aos investidores, até 20 de 

Janeiro de cada ano, uma declaração 
onde constem os movimentos de registo 
efectuados no ano anterior.  

 

2 - As entidades registadoras ou depositárias 
de quaisquer valores mobiliários que não sejam 
consideradas residentes em território português 

nem possuam estabelecimento estável aí situado 
devem designar um representante com 
residência, sede ou direcção efectiva nesse 

território para efeitos de cumprimento das 
obrigações legalmente previstas.  
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Decreto-Lei n.º 193/2005, 
de 7 de Novembro 

Aprova o Regime Especial de Tributação 

dos Rendimentos de Valores Mobiliários 
Representativos de Dívida 

 

Artigo 15.º 

Instituições financeiras e de direito público 
e organismos internacionais 

 

1 - No caso de bancos centrais, instituições 
de direito público, organismos internacionais, 
instituições de crédito, sociedades financeiras, 

fundos de pensões e empresas de seguros, 
domiciliados em qualquer país da OCDE ou em 
país com o qual Portugal tenha celebrado 
convenção para evitar a dupla tributação 

internacional, a prova a que se refere a alínea a) 
do artigo anterior efectua-se através dos 
seguintes elementos: 

 

a) A respectiva identificação fiscal; ou  
b) Certidão da entidade responsável pelo 

registo ou pela supervisão que ateste a 
existência jurídica do titular e o seu 
domicílio; ou 

c) Prova da qualidade de não residente, nos 

termos do artigo 18.º, caso o titular opte 
pelos meios de prova aí previstos; ou 

d) Declaração do próprio titular 

devidamente assinada e autenticada se 
se tratar de bancos centrais, organismos 
internacionais ou instituições de direito 

público que integrem a administração 
pública central, regional ou a demais 
administração periférica, estadual 

indirecta ou autónoma do Estado de 

residência fiscalmente relevante. 
 

2 - A prova da qualidade de não residente, 

quando estejam em causa bancos centrais ou 
agências de natureza governamental, é feita 
uma única vez, sendo dispensada a sua 
renovação periódica. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Artigo 16.º 
Organismos de investimento colectivo 

 

No caso de fundos de investimento 
mobiliário, imobiliário ou outros organismos de 
investimento colectivo domiciliados em qualquer 

país da OCDE ou em país com o qual Portugal 

tenha celebrado convenção para evitar a dupla 
tributação internacional, a prova a que se refere 
a alínea a) do artigo 14.º efectua-se através dos 

seguintes elementos: 
 

a) Declaração emitida pela entidade 

responsável pelo registo ou supervisão, 
ou pela autoridade fiscal, que certifique 
a existência jurídica do organismo, a lei 
ao abrigo da qual foi constituído e o local 

da respectiva domiciliação; ou b) Prova 
da qualidade de não residente, nos 
termos do artigo 18.º, caso o titular opte 

pelos meios de prova aí previstos. 
 

Artigo 18.º 

Outros beneficiários efectivos 
 

1 - Relativamente a beneficiários efectivos 
não abrangidos pelas regras previstas nos 

artigos 15.º a 17.º, a prova a que se refere a 
alínea a) do artigo 14.º efectua-se através de 
certificado de residência ou documento 

equivalente emitido pelas autoridades fiscais, 
documento emitido por consulado português 
comprovativo da residência no estrangeiro ou 

documento especificamente emitido com o 
objectivo de certificar a residência por entidade 

oficial que integre a administração pública 
central, regional ou demais administração 

periférica, estadual indirecta ou autónoma do 
respectivo Estado. 

2 - O documento referido no número anterior 

é necessariamente o original ou cópia 
devidamente autenticada, sendo válido pelo 
período de três anos a contar da respectiva data 

de emissão, a qual não pode ser posterior a três 
meses em relação à data em que a retenção 
deva ser efectuada, devendo o beneficiário 
efectivo informar imediatamente a entidade 

registadora das alterações verificadas nos 
pressupostos de que depende a isenção. 
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Lei n.º 2/2007 
de 15 de Janeiro 

Aprova a Lei das Finanças Locais, 

revogando a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto 
 

Artigo 12.º 

Isenções e benefícios fiscais 

 
1 - O Estado, as Regiões Autónomas e 

qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e 

organismos, ainda que personalizados, 
compreendendo os institutos públicos, que não 
tenham carácter empresarial, bem como os 

municípios e freguesias e as suas associações 
estão isentos de pagamento de todos os 
impostos devidos nos termos da presente lei 
com excepção da isenção do IMI aos edifícios 

não afectos a actividades de interesse público.  
2 - A assembleia municipal pode, por 

proposta da câmara municipal, através de 

deliberação fundamentada, conceder isenções 
totais ou parciais relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios.  

3 - Os benefícios fiscais referidos no número 
anterior não podem ser concedidos por mais de 
cinco anos, sendo possível a sua renovação por 
uma vez com igual limite temporal.  

4 - Nos casos de benefícios fiscais relativos a 
impostos municipais que constituam 
contrapartida contratual da fixação de grandes 

projectos de investimento de interesse para a 
economia nacional, o reconhecimento dos 
mesmos compete ao Governo, ouvidos o 

município ou municípios envolvidos, que devem 
pronunciar-se no prazo máximo de 45 dias, nos 

termos da lei, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa do respectivo 

município comunicada dentro daquele prazo, 
através de verba a inscrever no Orçamento do 
Estado.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

5 - Para efeitos do número anterior, 
consideram-se grandes projectos de 
investimento aqueles que estão definidos nos 

termos e nos limites do n.º 1 do artigo 39.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

6 - Os municípios devem ser ouvidos antes 

da concessão, por parte do Estado, de isenções 

fiscais subjectivas relativas a impostos 
municipais, no que respeita à fundamentação da 
decisão de conceder a referida isenção, bem 

como ser informados quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa do respectivo 

município.  
7 - Excluem-se do disposto do número 

anterior as isenções automáticas e as que 
decorram de obrigações de direito internacional 

a que o Estado Português esteja vinculado.  
8 - Os municípios devem ter acesso à 

respectiva informação desagregada respeitante 

à despesa fiscal adveniente da concessão de 
benefícios fiscais relativos aos impostos 
municipais constantes da alínea a) do artigo 10.º 

da presente lei.  
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Decreto-Lei n.º 156/2006, 

de 8 de Agosto 
Aprova o regime de determinação e verificação do 

coeficiente de conservação 
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Artigo 84.º 

Norma revogatória 

É revogado o artigo 82.º da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro. 
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Lei n.º 67-A/2007, 
de 31 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2008 

 

Artigo 82.º 
Regime Extraordinário de Apoio à 

Reabilitação Urbana 

 
É aprovado o Regime Extraordinário de Apoio 

à Reabilitação Urbana, que regula a concessão 

de incentivos fiscais às acções de reabilitação de 
imóveis, fazendo parte integrante da presente 
lei e constante dos seguintes artigos:  

 
― Artigo 1.º 

Âmbito 
 

1 - Os incentivos fiscais consagrados no 
presente regime são aplicáveis às acções de 
reabilitação iniciadas no período de 1 de Janeiro 

de 2008 a 31 de Dezembro de 2010 e que se 
encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 
2012.  

2 - São abrangidas pelo presente regime as 
acções de reabilitação que tenham por objecto 
imóveis que preencham, pelo menos, uma das 
seguintes condições:  

 

a) Sejam prédios urbanos arrendados 
passíveis de actualização faseada das 

rendas nos termos dos artigos 27.º e 
seguintes do Novo Regime de 
Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado 

pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro;  
b) Sejam prédios urbanos localizados em 

áreas de reabilitação urbana.  
 

Artigo 2.º 
Conceitos 

 

Para efeitos do presente regime, considera-
se:  

 

a) 'Acções de reabilitação' as intervenções a 

que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio, 
das quais resulte um estado de 

conservação do imóvel, pelo menos, dois 
níveis acima do atribuído antes das 
obras de reabilitação;  

b) 'Área de reabilitação urbana' a área 
territorialmente delimitada, 
caracterizada pela degradação ou 
obsolescência dos edifícios, das infra-

estruturas urbanísticas, do equipamento 
social, das áreas livres e do espaço 
público e podendo abranger zonas 

históricas ou antigas, como tal 
qualificadas nos planos municipais de 
ordenamento do território, zonas de 

protecção de imóveis classificados nos 
termos da Lei de Bases do Património 

Cultural e outras zonas urbanas 
degradadas onde se verifique a 
predominância de edifícios com 

deficientes condições de solidez, 

segurança, salubridade e estética, em 
particular as classificadas como áreas 
críticas de recuperação e reconversão 

urbanística (ACRRU);  
c) 'Estado de conservação' o estado do 

edifício ou da habitação determinado nos 

termos do disposto no NRAU e no 
Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de 
Agosto, para efeito de actualização 

faseada das rendas ou, quando não seja 
o caso, classificado pelos competentes 
serviços municipais, em vistoria 
realizada para o efeito, com referência 

aos níveis de conservação constantes do 
quadro do artigo 33.º do NRAU.  

 

Artigo 3.º 
Competências 

 

1 - A comprovação do início e da conclusão 
das acções de reabilitação é da competência da 
câmara municipal da localização do imóvel, à 
qual incumbe certificar o estado dos imóveis, 

antes e após as obras de reabilitação.  
2 - A delimitação das áreas de reabilitação 

urbana é da competência da assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal, 
obtido o parecer do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I. P.  

3 - O parecer referido no número anterior é 

emitido no prazo de 20 dias.  
 

Artigo 4.º 

Benefícios fiscais aplicáveis 
 

A realização de acções de reabilitação 

abrangidas pelo presente regime permite 
usufruir, nas condições previstas nos artigos 
seguintes, dos seguintes benefícios fiscais:  

 

a) Isenção de imposto municipal sobre 
imóveis em relação a prédios urbanos objecto 
de acções de reabilitação;  

b) Isenção de IRC em relação aos 
rendimentos obtidos por fundos de 
investimento imobiliário a constituir, cujos 

activos sejam predominantemente afectos a 
acções de reabilitação realizadas nas áreas 
de reabilitação urbana;  

c) Tributação à taxa especial de 10 % dos 
rendimentos respeitantes a unidades de 
participação nos fundos de investimento a 
que se refere a alínea anterior, em sede de 

IRS ou em IRC.  
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Artigo 5.º 
Benefícios no âmbito da tributação do 

património 

 
1 - Os prédios urbanos objecto de acções de 

reabilitação são passíveis de isenção de imposto 

municipal sobre imóveis por um período de cinco 

anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da 
mesma reabilitação.  

2 - A isenção referida no número anterior 

pode ser renovada por um período adicional de 
três anos.  

3 - A concessão de isenção nos termos 

previstos nos números anteriores depende de 
deliberação da assembleia municipal.  

4 - Cabe à câmara municipal, verificados os 
pressupostos do exercício do direito à isenção 

em relação a cada prédio, informar o serviço de 
finanças da respectiva área de localização:  

 

a) Do reconhecimento da isenção referida 
no n.º 1, no prazo de 30 dias após a 
comunicação das obras de reabilitação;  

b) Da renovação da isenção referida no n.º 
2, com uma antecedência de 90 dias em 
relação ao termo da isenção referida na 
alínea anterior.  

 

5 - O regime previsto no presente artigo não 
é cumulativo com outros benefícios fiscais de 

idêntica natureza, não prejudicando, porém, a 
opção por outro mais favorável.  
 

Artigo 6.º 

Fundos de investimento imobiliário em 
reabilitação urbana 

 

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos de 
qualquer natureza obtidos por fundos de 
investimento imobiliário que operem de acordo 

com a legislação nacional, desde que se 
constituam entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de 
Dezembro de 2012 e pelo menos 75 % dos seus 
activos sejam bens imóveis sujeitos a acções de 

reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação 
urbana.  

2 - Os rendimentos respeitantes a unidades 

de participação nos fundos de investimento 
referidos no número anterior, pagos ou 
colocados à disposição dos respectivos titulares, 

quer seja por distribuição ou mediante operação 
de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de 
IRS ou de IRC, à taxa de 10 %, excepto quando 
os titulares dos rendimentos sejam entidades 

isentas quanto aos rendimentos de capitais ou 
entidades não residentes sem estabelecimento 
estável em território português ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis, excluindo: 
 

a) As entidades que sejam residentes em 

país, território ou região sujeito a um 
regime fiscal claramente mais favorável, 
constante de lista aprovada por portaria 
do Ministro das Finanças;  

b) As entidades não residentes detidas, 
directa ou indirectamente, em mais de 
25 % por entidades residentes.  

 

3 - A retenção na fonte a que se refere o 
número anterior tem carácter definitivo sempre 

que os titulares sejam entidades não residentes 

sem estabelecimento estável em território 
português ou sujeitos passivos de IRS residentes 
que obtenham os rendimentos fora do âmbito de 

uma actividade comercial, industrial ou agrícola, 
podendo estes, porém, optar pelo englobamento 
para efeitos desse imposto, caso em que o 

imposto retido tem a natureza de imposto por 
conta, nos termos do artigo 78.º do Código do 
IRS.  

4 - A dispensa de retenção na fonte nos 

casos previstos no n.º 2 só se verifica quando os 
beneficiários dos rendimentos fizerem prova, 
perante a entidade pagadora, da isenção de que 

aproveitam ou da qualidade de não residente em 
território português, até à data em que deve ser 
efectuada a retenção na fonte, ficando, em caso 

de omissão da prova, o substituto tributário 
obrigado a entregar a totalidade do imposto que 
deveria ter sido deduzido nos termos da lei, 
sendo aplicáveis as normas gerais previstas nos 

competentes códigos relativas à 
responsabilidade pelo eventual imposto em falta.  

5 - A prova da qualidade de não residente em 

território português é feita nos termos previstos 
nos artigos 15.º, 16.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 
193/2005, de 7 de Novembro.  

6 - Os titulares de rendimentos respeitantes 
a unidades de participação nos fundos de 
investimento referidos no n.º 1, quando 

englobem os rendimentos que lhes sejam 

distribuídos, têm direito a deduzir 50 % dos 
rendimentos relativos a dividendos, nos termos 
e condições previstos no artigo 40.º-A do Código 

do IRS e no n.º 8 do artigo 46.º do Código do 
IRC.  

7 - O saldo positivo entre as mais-valias e as 

menos-valias resultantes da alienação de 
unidades de participação nos fundos de 
investimento referidos no n.º 1 é tributado à 
taxa de 10 % quando os titulares sejam 

entidades não residentes a que não seja 
aplicável a isenção prevista no artigo 26.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais ou sujeitos 

passivos de IRS residentes em território 
português que obtenham os rendimentos fora do 
âmbito de uma actividade comercial, industrial 

ou agrícola e não optem pelo respectivo 
englobamento.  

8 - As obrigações previstas no artigo 119.º e 
no n.º 1 do artigo 125.º do Código do IRS 

devem ser cumpridas pelas entidades gestoras 
ou registadoras.  

9 - As entidades gestoras dos fundos de 

investimento referidos no n.º 1 são obrigadas a 
publicar o valor do rendimento distribuído, o 
valor do imposto retido aos titulares das 
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unidades de participação, bem como a dedução 
que lhes corresponder para efeitos do disposto 
no n.º 6.  

10 - Caso os requisitos referidos no n.º 1 
deixem de verificar-se, cessa a aplicação do 
regime previsto no presente artigo, passando a 

aplicar-se o regime previsto no artigo 22.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, devendo os 
rendimentos dos fundos de investimento 
referidos no n.º 1 que, à data, não tenham ainda 

sido pagos ou colocados à disposição dos 
respectivos titulares ser tributados 
autonomamente, às taxas previstas no artigo 

22.º, acrescendo os juros compensatórios 
correspondentes.  

11 - As entidades gestoras dos fundos de 
investimento referidos no n.º 1 são 

solidariamente responsáveis pelas dívidas de 

imposto dos fundos cuja gestão lhes caiba.  
12 - O regime previsto no presente artigo 

não é cumulativo com outros benefícios fiscais 

de idêntica natureza, não prejudicando, porém, 
a opção por outro mais favorável.  
 

Artigo 7.º 

Disposições subsidiárias 
 

Ao presente regime aplicam-se, 

subsidiariamente, as disposições constantes do 
Código de Procedimento e Processo Tributário e 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em tudo o 

que respeita ao reconhecimento dos benefícios 
fiscais. ‖ 
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Secção II 

Fundos e sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional 

Artigo 85.º 

Objecto 

É aprovado o regime especial aplicável aos fundos de investimento imobiliário para arrendamento 

habitacional (FIIAH) e às sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional 

(SIIAH), que faz parte integrante da presente lei, e que consta dos artigos seguintes. 

Artigo 86.º  

Âmbito 

O regime constante da presente secção é aplicável a FIIAH ou SIIAH constituídos durante os cinco 

anos subsequentes à entrada em vigor da presente lei e aos imóveis por estes adquiridos no mesmo 

período. 
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Artigo 87.º 

Regime jurídico 

1 - A constituição e o funcionamento dos FIIAH, bem como a comercialização das respectivas 

unidades de participação, regem-se pelo disposto no Regime Jurídico dos Fundos de Investimento 

Imobiliário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, alterado pelos Decretos-Leis 

n.ºs 252/2003, de 17 de Outubro, 13/2005, de 7 de Janeiro, e 357-A/2007, de 31 de Outubro, e 

subsidiariamente, pelo disposto no Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

486/99, de 13 de Novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 61/2002, de 20 de Março, 38/2003, 

de 8 de Março, 107/2003, de 4 de Junho, 183/2003, de 19 de Agosto, 66/2004, de 24 de Março, 

52/2006, de 15 de Março, 219/2006, de 2 de Novembro, e 357-A/2007, de 31 de Outubro, com as 

especificidades constantes dos artigos seguintes: 

«Artigo 1.º 

Denominação e características 

1 - Os fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional integram na sua 

denominação a expressão «fundos de investimento imobiliário para arrendamento 

habitacional» ou a abreviatura FIIAH. 

2 - Só os FIIAH podem integrar na sua denominação as expressões referidas no número 

anterior. 

3 - São FIIAH os fundos que se constituam com as características mencionadas nos artigos 

2.º a 6.º do presente regime jurídico e que adoptem essa denominação. 

Artigo 2.º 

Tipos e forma de subscrição 

Os FIIAH são constituídos sob a forma de fundos fechados de subscrição pública. 

Artigo 3.º 

Valor do activo e dispersão 
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1 - Após o primeiro ano de actividade o valor do activo total do FIIAH deve atingir o 

montante mínimo de € 10 milhões e ter, pelo menos, 100 participantes, cuja participação 

individual não pode exceder 20% do valor do activo total do fundo. 

2 - O incumprimento do limite de participação individual previsto no número anterior 

determina a suspensão imediata e automática do direito à distribuição de rendimentos 

do FIIAH no valor da participação que exceda aquele limite. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de incumprimento do disposto 

no n.º 1 pode a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários revogar a autorização do 

FIIAH.  

Artigo 4.º  

Composição do património 

1 - À composição do património do FIIAH é aplicável o disposto no artigo 46.º do Regime 

Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, sendo que, pelo menos, 75% do seu 

activo total é constituído por imóveis, situados em Portugal, destinados a arrendamento 

para habitação permanente. 

2 - O limite percentual definido no número anterior é aferido em relação à média dos 

valores verificados no final de cada um dos últimos seis meses, sendo respeitado no 

prazo de dois anos a contar da data de constituição do FIIAH, e de um ano a contar da 

data do aumento de capital, relativamente ao montante do aumento. 

Artigo 5.º 

Opção de compra 

1 - Os mutuários de contratos de crédito à habitação que procedam à alienação do imóvel 

objecto do contrato a um FIIAH podem celebrar com a entidade gestora do fundo um 

contrato de arrendamento. 

2 - O arrendamento nos termos previstos no número anterior constitui o arrendatário 

num direito de opção de compra do imóvel, ao fundo, susceptível de ser exercido até 

31 de Dezembro de 2020. 

3 - O direito de opção de compra do imóvel previsto no número anterior só é 

transmissível por morte do titular. 
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4 - O direito de opção de compra previsto no n.º 2 cessa se o arrendatário incumprir a 

obrigação de pagamento da renda ao FIIAH por um período superior a três meses.  

5 - Os termos e condições de exercício da opção prevista nos números anteriores podem 

ser regulamentados por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. 

Artigo 6.º 

Distribuição de resultados 

Os resultados referentes às unidades de participação do FIIAH são distribuídos com uma 

periodicidade mínima anual e em montante não inferior a 85% dos resultados líquidos do 

fundo. 

Artigo 7.º 

Regime tributário  

1 - Ficam isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) os 

rendimentos de qualquer natureza obtidos por FIIAH constituídos entre 1 de Janeiro 

de 2009 e 31 de Dezembro de 2014, que operem de acordo com a legislação nacional e 

com observância das condições previstas nos artigos anteriores. 

2 - Ficam isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e de IRC 

os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento 

referidos no número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respectivos 

titulares, quer seja por distribuição ou reembolso, excluindo o saldo positivo entre as 

mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação das unidades de participação. 

3 - Ficam isentas de IRS as mais-valias resultantes da transmissão de imóveis destinados à 

habitação própria a favor dos fundos de investimento referidos no n.º 1, que ocorra 

por força da conversão do direito de propriedade desses imóveis num direito de 

arrendamento. 

4 - As mais-valias referidas no número anterior passam a ser tributadas, nos termos gerais, 

caso o sujeito passivo cesse o contrato de arrendamento ou não exerça o direito de 

opção previsto no n.º 2 do artigo 5.º, suspendendo-se os prazos de caducidade e 

prescrição para efeitos de liquidação e cobrança do IRS, até final da relação contratual. 
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5 - São dedutíveis à colecta, nos termos e limites constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 

85.º do Código do IRS, as importâncias suportadas pelos arrendatários dos imóveis 

dos fundos de investimento referidos no n.º 1 em resultado da conversão de um 

direito de propriedade de um imóvel num direito de arrendamento. 

6 - Ficam isentos de IMI, enquanto se mantiverem na carteira do FIIAH, os prédios 

urbanos destinados ao arrendamento para habitação permanente que integrem o 

património dos fundos de investimento referidos no n.º 1. 

7 - Ficam isentos do IMT: 

a) As aquisições de prédios urbanos ou de fracções autónomas de prédios urbanos 

destinados exclusivamente a arrendamento para habitação permanente, pelos 

fundos de investimento referidos no n.º 1; 

b) As aquisições de prédios urbanos ou de fracções autónomas de prédios urbanos 

destinados a habitação própria e permanente, em resultado do exercício da opção 

de compra a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º pelos arrendatários dos imóveis que 

integram o património dos fundos de investimento referidos no n.º 1. 

8 - Ficam isentos de Imposto do Selo todos os actos praticados, desde que conexos com a 

transmissão dos prédios urbanos destinados a habitação permanente que ocorra por 

força da conversão do direito de propriedade desses imóveis num direito de 

arrendamento sobre os mesmos, bem como com o exercício da opção de compra 

previsto no n.º 2 do artigo 5.º 

9 - Ficam isentas de taxas de supervisão as entidades gestoras de FIIAH no que respeita 

exclusivamente à gestão de fundos desta natureza. 

10 - Ficam excluídas das isenções constantes do presente artigo as entidades que sejam 

residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 

11 - As obrigações previstas no artigo 119.º e no n.º 1 do artigo 125.º do Código do IRS 

devem ser cumpridas pelas entidades gestoras ou registadoras.  
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12 - Caso os requisitos referidos no n.º 1 deixem de verificar-se, cessa a aplicação do 

regime previsto no presente artigo, passando a aplicar-se o regime previsto no artigo 

22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, devendo os rendimentos dos fundos de 

investimento referidos no n.º 1 que, à data, não tenham ainda sido pagos ou colocados 

à disposição dos respectivos titulares ser tributados autonomamente, às taxas previstas 

no artigo 22.º do mesmo diploma, acrescendo os juros compensatórios 

correspondentes.  

13 - As entidades gestoras dos fundos de investimento referidos no n.º 1 são 

solidariamente responsáveis pelas dívidas de imposto dos fundos cuja gestão lhes 

caiba.» 

2 - O regime constante da presente secção vigora até 31 de Dezembro de 2020, operando-se nessa data 

a conversão dos FIIAH em fundos de investimento imobiliário sujeitos na íntegra ao Regime 

Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário.  
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Decreto-Lei n.º 60/2002, 

de 20 de Março 

Aprova o novo regime jurídico dos fundos de 
investimento imobiliário, revogando o Decreto-Lei 

n.º 294/95, de 17 de Novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 323/97, de 26 de Novembro 

(Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.os 
252/2003, de 17 de Outubro, 13/2005, de 7 de Janeiro, 

e 357-A/2007, de 31 de Outubro) 

 
 

Decreto-Lei n.º 486/99, 

de 13 de Novembro 
Código dos Valores Mobiliários 

(Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.os 
61/2002, de 20 de Março, 38/2003, de 8 de Março, 

107/2003, de 4 de Junho, 183/2003, de 19 de Agosto, 
66/2004, de 24 de Março, 52/2006, de 15 de Março, 

76-A/2006, de 29 de Março, 219/2006, de 2 de 

Novembro, e 357-A/2007, de 31 de Outubro, que 
procedeu à sua republicação) 

 

 
Decreto-Lei n.º 442-A/88,  

de 30 de Novembro 
Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS) 
 
 

Artigo 85.º 
Encargos com imóveis e equipamentos novos de 

energias renováveis 

 
(ver página 288 do artigo 53.º da PPL) 

 
 

Artigo 119.º  
Comunicação de rendimentos e retenções 

 

(ver página 538 do artigo 83.º da PPL) 
 
 

Artigo 125.º  
Registo ou depósito de valores mobiliários 

 
(ver página 540 do artigo 83.º da PPL) 
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Artigo 88.º 

Sociedades de investimento imobiliário 

O regime constante da presente secção é aplicável, com as devidas adaptações, às sociedades de 

investimento imobiliário que venham a constituir-se ao abrigo de lei especial e que observem o 

disposto nos artigos anteriores. 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

559 

 

Secção III 

Autorização legislativa 

Artigo 89.º 

Regime Fiscal Contratual Aplicável aos Investimentos em Portugal 

Fica o Governo autorizado a proceder à alteração do artigo 41.º do EBF, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 215/89, de 1 de Julho, bem como a respectiva regulamentação vigente, no seguinte sentido: 

a) Alargamento do prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2020; 

b) Definição do âmbito das actividades económicas susceptíveis da concessão dos benefícios 

fiscais em causa; 

c) Elevação do montante mínimo de aplicações relevantes para a elegibilidade dos projectos, 

respectivamente, para € 5 000 000 para os casos previstos no n.º 1 do artigo 41.º e € 250 000 

para os casos previstos no n.º 4 do artigo 41.º; 

d) Definição das condições de acesso, pela exigência que os projectos sejam avaliados 

relativamente a: 

i) Efeito estruturante na economia, quer pelo impacto regional quer pelos efeitos 

sectoriais, nomeadamente em matéria de ligação a PME; 

ii) Criação directa ou indirecta, manutenção e qualificação de postos de trabalho; 

iii) Contributo para a inovação tecnológica, pela introdução de novos produtos, processos 

ou práticas de gestão e acesso a mercados; 

iv) Contributo para a investigação científica nacional, nomeadamente pelo envolvimento de 

entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 

e) Acolhimento das novas disposições comunitárias em matéria de auxílios de Estado; 

f) Definição do um mecanismo de quantificação do benefício fiscal globalmente atribuído; 

g) Redefinição do âmbito e do sentido das aplicações relevantes; 

h) Revisão e integração de um regime de incentivo à investigação e desenvolvimento; 
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i) Revisão dos procedimentos de candidatura e de apreciação dos processos contratuais de 

concessão dos benefícios implicados; 

j) Revisão das condições de contratualização, fiscalização e acompanhamento do projecto 

elegível. 
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Decreto-Lei n.º 215/89, 
de 1 de Julho 

Aprova o Estatuto dos Benefícios Fiscais 

 
Artigo 41.º 

Benefícios fiscais ao investimento de 
natureza contratual 

 

1 - Os projectos de investimento em 
unidades produtivas realizados até 31 de 
Dezembro de 2010, de montante igual ou 
superior a (euro) 4 987 978,97, que sejam 

relevantes para o desenvolvimento dos sectores 
considerados de interesse estratégico para a 
economia nacional e para a redução das 

assimetrias regionais, induzam à criação de 
postos de trabalho e contribuam para 
impulsionar a inovação tecnológica e a 

investigação científica nacional, podem 
beneficiar de incentivos fiscais, em regime 
contratual, com período de vigência até 10 anos, 
a conceder nos termos, condições e 

procedimentos definidos no Decreto-Lei n.º 
409/99, de 15 de Outubro, de acordo com os 
princípios estabelecidos nos n.os 2 e 3.  

2 - Aos projectos de investimento previstos 
no n.º 1 podem ser concedidos, 
cumulativamente, os incentivos fiscais 

seguintes:  
 

a) Crédito de imposto, determinado com 
base na aplicação de uma percentagem, 

compreendida entre 5 % e 20 %, das 
aplicações relevantes do projecto 

efectivamente realizadas, a deduzir ao 

montante apurado, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 83.º do Código do 
IRC, na parte respeitante à actividade 

desenvolvida pela entidade no âmbito do 
identificado projecto;  

b) Isenção ou redução de imposto municipal 
sobre imóveis, relativamente aos prédios 

utilizados pela entidade na actividade 
desenvolvida no quadro do projecto de 
investimento;  

c) Isenção ou redução de imposto municipal 
sobre as transmissões onerosas de 
imóveis, relativamente aos imóveis 

adquiridos pela entidade, destinados ao 
exercício da sua actividade desenvolvida 
no âmbito do projecto de investimento;  

d) Isenção ou redução de imposto do selo, 

que for devido em todos os actos ou 
contratos necessários à realização do 
projecto de investimento.  

 

3 - Os incentivos fiscais a conceder não são 

cumuláveis com outros benefícios da mesma 
natureza susceptíveis de serem atribuídos ao 

mesmo projecto de investimento.  

4 - Os projectos de investimento directo 
efectuados por empresas portuguesas no 

estrangeiro, de montante igual ou superior a 
(euro) 249 398,95 de aplicações relevantes, que 
contribuam positivamente para os resultados da 

empresa e que demonstrem interesse 
estratégico para a internacionalização da 
economia portuguesa, podem beneficiar de 
incentivos fiscais, em regime contratual, com 

período de vigência até cinco anos, a conceder 
nos termos, condições e procedimentos definidos 
no Decreto-Lei n.º 401/99, de 14 de Outubro, de 

acordo com os princípios estabelecidos nos n.os 
5 a 7.  

5 - Aos promotores dos projectos de 

investimento referidos no número anterior 
podem ser concedidos os seguintes benefícios 
fiscais:  

 

a) Crédito fiscal utilizável em IRC, 
compreendido entre 10 % e 20 % das 
aplicações relevantes, a deduzir ao 

montante apurado na alínea a) do n.º 1 
do artigo 83.º do Código do IRC, não 
podendo ultrapassar, em cada exercício, 

25 % daquele montante, com o limite de 
(euro) 997 595,79;  

b) Eliminação da dupla tributação 
económica, nos termos e condições 

estabelecidos no artigo 46.º do Código 
do IRC, durante o período contratual, 

quando o investimento seja efectuado 

sob a forma de constituição ou aquisição 
de sociedades estrangeiras.  

 

6 - Excluem-se da aplicação do disposto nos 

números anteriores os investimentos efectuados 
em zonas francas ou nos países, territórios e 
regiões sujeitos a um regime fiscal claramente 

mais favorável, constante de lista aprovada por 
portaria do Ministro das Finanças.  

7 - No caso de os projectos de investimento 

se realizarem noutro Estado membro da União 
Europeia, o disposto no presente artigo aplica-se 
exclusivamente a pequenas e médias empresas, 
definidas nos termos comunitários.  

8 - Os contratos relativos a projectos de 
investimento realizados em território português 
devem prever normas que salvaguardem as 

contrapartidas dos incentivos fiscais em caso de 
cessação de actividade da entidade beneficiária, 
designadamente por transferência da sede e 

direcção efectiva para fora do território 
português.   
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CAPÍTULO XI 

Procedimento, processo tributário e outras disposições 

Secção I 

Lei Geral Tributária 

Artigo 90.º 

Alteração à Lei Geral Tributária 

Os artigos 59.º, 63.º-A, 63.º-B, 68.º, 87.º e 89.º-A da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 398/98, de 17 de Dezembro, abreviadamente designada por LGT, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 59.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 

b) A publicação, no prazo de 30 dias, das orientações genéricas sobre a interpretação 

e aplicação das normas tributárias; 

c) […]; 

d) […]; 

e) A prestação de informações vinculativas, nos termos da lei; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i)  […]; 

j) […]; 
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l) […]. 

4 - […]. 

5 - A publicação dos elementos referidos nos alíneas a), b), e), f) e i) do n.º 3 é promovida por 

meios electrónicos. 

6 - A administração tributária disponibiliza a versão electrónica dos códigos e demais 

legislação tributária actualizada. 

Artigo 63.º-A 

[...] 

1 - […]. 

2 - As instituições de crédito e sociedades financeiras têm a obrigação de fornecer à 

administração tributária, quando solicitado nos termos do número seguinte, o valor 

dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito, efectuados por seu 

intermédio, a sujeitos passivos inseridos em determinados sectores de actividade que 

aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC, sem por qualquer forma 

identificar os titulares dos referidos cartões. 

3 - […]. 

Artigo 63.º-B 

[...] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

c) Quando se verificar a situação prevista na alínea f) do artigo 87.º ou os 

rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente, para 

menos, sem razão justificada, dos padrões de rendimento que razoavelmente 

possam permitir as manifestações de riqueza evidenciadas pelo sujeito passivo, 

nos termos do artigo 89.º -A. 

2 - […]. 

3 - […]: 
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a) […]; 

b) [Revogada]; 

c) […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

Artigo 68.º 

Informações vinculativas 

1 - As informações vinculativas sobre a situação tributária dos sujeitos passivos, incluindo, 

nos termos da lei, os pressupostos dos benefícios fiscais, são requeridas ao dirigente 

máximo do serviço, sendo o pedido acompanhado da descrição dos factos cuja 

qualificação jurídico-tributária se pretenda. 

2 - Mediante solicitação justificada do requerente, a informação vinculativa pode ser 

prestada com carácter de urgência, no prazo de 60 dias, desde que o pedido seja 

acompanhado de uma proposta de enquadramento tributário.  

3 - As informações vinculativas não podem compreender factos abrangidos por 

procedimento de inspecção tributária cujo início tenha sido notificado ao contribuinte 

antes do pedido e, caso revista natureza urgente, os actos ou factos cujo 

enquadramento jurídico-tributário se pretende têm de ser prévios ao pedido. 

4 - O pedido pode ser apresentado por sujeitos passivos, outros interessados ou seus 

representantes legais, por via electrónica e segundo modelo oficial a aprovar pelo 

dirigente máximo do serviço, e a resposta é notificada pela mesma via no prazo 

máximo de 90 dias. 
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5 - As informações vinculativas podem ser requeridas por advogados, solicitadores, 

revisores e técnicos oficiais de contas ou por quaisquer entidades habilitadas ao 

exercício da consultadoria fiscal acerca da situação tributária dos seus clientes 

devidamente identificados, sendo obrigatoriamente comunicadas também a estes.  

6 - Caso a informação vinculativa seja pedida com carácter de urgência, a administração 

tributária, no prazo máximo de 15 dias, notifica obrigatoriamente o contribuinte do 

reconhecimento ou não da urgência e, caso esta seja aceite, do valor da taxa devida, a 

ser paga no prazo de cinco dias. 

7 -  Pela prestação urgente de uma informação vinculativa é devida uma taxa a fixar entre 

25 a 100 unidades de conta, a fixar em função da complexidade da matéria. 

8 - A proposta de enquadramento jurídico-tributário dos factos a que se refere o pedido 

de informação vinculativa urgente considera-se tacitamente sancionada pela 

administração tributária como informação vinculativa se o pedido não for respondido 

no prazo previsto no n.º 2. 

9 - Os efeitos do deferimento tácito previsto no número anterior restringem-se 

especificamente aos actos e factos identificados no pedido e ao período de tributação 

em que os mesmos ocorram.  

10 - Se a administração tributária notificar o requerente da inexistência dos pressupostos 

para a prestação de uma informação vinculativa urgente, da existência de especial 

complexidade técnica que impossibilite a prestação da informação vinculativa, ou em 

caso de falta de pagamento da taxa prevista no n.º 6, o pedido segue o regime regra da 

informação vinculativa. 

11 - Caso os elementos apresentados pelo contribuinte para a prestação da informação 

vinculativa se mostrem insuficientes, a administração tributária notifica-o para suprir a 

falta no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento do procedimento. 

12 - O pedido de informação vinculativa é arquivado se estiver pendente ou vier a ser 

apresentada reclamação, recurso ou impugnação judicial que implique os factos 

objecto do pedido de informação. 
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13 - Antes da prestação da informação vinculativa e quando o entender conveniente, a 

administração tributária procede à audição do requerente, ficando suspenso os prazos 

previstos nos n.ºs 2 e 4. 

14 - A administração tributária, em relação ao objecto do pedido, não pode posteriormente 

proceder em sentido diverso da informação prestada, salvo em cumprimento de 

decisão judicial. 

15 - As informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos 

pressupostos de facto ou de direito em que assentaram. 

16 - As informações vinculativas podem ser revogadas, com efeitos para o futuro, após um 

ano a contar da sua prestação, precedendo audição do requerente, nos termos da 

presente lei, com a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos anteriormente 

constituídos. 

17 - Todas as informações vinculativas prestadas, incluindo as urgentes, são publicadas no 

prazo de 30 dias por meios electrónicos, salvaguardando-se os elementos de natureza 

pessoal do contribuinte. 

18 - O incumprimento do prazo previsto no n.º 4 do presente artigo, quando o 

contribuinte actue com base numa interpretação plausível e de boa-fé da lei, limita a 

sua responsabilidade à dívida do imposto, abrangendo essa exclusão de 

responsabilidade as coimas, os juros e outros acréscimos legais. 

19 - A limitação de responsabilidade prevista no número anterior compreende o período 

entre o termo do prazo para a prestação da informação vinculativa e a notificação 

desta ao requerente. 

Artigo 87.º 

[...] 

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

2 - No caso de verificação simultânea dos pressupostos de aplicação da alínea d) e da alínea 

f) do número anterior, a avaliação indirecta deve ser efectuada nos termos dos n.ºs 3 e 5 

do artigo 89.º-A. 
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Artigo 89.º-A 

[...] 

1 - […]. 

2 -  […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 -  […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 -  […]. 

10 - […]. 

11 - A avaliação indirecta no caso da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º deve ser feita no 

âmbito de um procedimento que inclua a investigação das contas bancárias.» 
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Decreto-Lei n.º 398/98,  
de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e 

define os princípios gerais que regem o 

direito fiscal português e os poderes da 
administração tributária e garantias dos 

contribuintes 

 
Artigo 59.º  

Princípio da colaboração  

 
1 - Os órgãos da administração tributária e os 

contribuintes estão sujeitos a um dever de 

colaboração recíproco.  
2 - Presume-se a boa fé da actuação dos 

contribuintes e da administração tributária.  
3 - A colaboração da administração tributária 

com os contribuintes compreende, 
designadamente:  

 

a) A informação pública, regular e 
sistemática sobre os seus direitos e 
obrigações;  

b) A publicação, no prazo de seis meses, 
das orientações genéricas seguidas 
sobre a interpretação das normas 
tributárias;  

c) A assistência necessária ao cumprimento 
dos deveres acessórios;  

d) A notificação do sujeito passivo ou 

demais interessados para esclarecimento 
das dúvidas sobre as suas declarações 
ou documentos;  

e) A informação vinculativa sobre as 
situações tributárias ou os pressupostos 

ainda não concretizados dos benefícios 
fiscais;  

f) O esclarecimento regular e atempado das 
fundadas dúvidas sobre a interpretação 
e aplicação das normas tributárias;  

g) O acesso, a título pessoal ou mediante 
representante, aos seus processos 
individuais ou, nos termos da lei, 

àqueles em que tenham interesse 
directo, pessoal e legítimo;  

h) A criação, por lei, em casos justificados, 
de regimes simplificados de tributação e 

a limitação das obrigações acessórias às 
necessárias ao apuramento da situação 
tributária dos sujeitos passivos;  

i) A publicação, nos termos da lei, dos 
benefícios ou outras vantagens fiscais 
salvo quando a sua concessão não 

comporte qualquer margem de livre 
apreciação da administração tributária;  

j) O direito ao conhecimento pelos 
contribuintes da identidade dos 

funcionários responsáveis pela direcção 
dos procedimentos que lhes respeitem;  

l) A comunicação antecipada do início da 

inspecção da escrita, com a indicação do 

seu âmbito e extensão e dos direitos e 
deveres que assistem ao sujeito passivo.  

 

4 - A colaboração dos contribuintes com a 
administração tributária compreende o 

cumprimento das obrigações acessórias 
previstas na lei e a prestação dos 

esclarecimentos que esta lhes solicitar sobre a 
sua situação tributária, bem como sobre as 
relações económicas que mantenham com 

terceiros.  
5 - A publicação dos elementos referidos nas 

alíneas e), f) e i) do n.º 3 far-se-á no jornal 

oficial ou nos termos a definir por despacho do 
Ministro das Finanças. (red.da Dec.Rectificação 
n.º7-B/99-27/02)   

6 - A administração tributária publica 

integralmente, até 31 de Março de cada ano, os 
códigos tributários devidamente actualizados.  

 

Artigo 63.º-A  
Informações relativas a operações 

financeiras 

 
1 - As instituições de crédito e sociedades 

financeiras estão sujeitas a mecanismos de 
informação automática quanto às transferências 

transfronteiras que não sejam relativas a 
pagamentos de rendimentos sujeitos a algum 
dos regimes de comunicação para efeitos fiscais 

já previstos na lei, a transacções comerciais ou 
efectuadas por entidades públicas, nos termos a 
definir por portaria do Ministro das Finanças, 

ouvido o Banco de Portugal. 
2 - As instituições de crédito e sociedades 

financeiras têm a obrigação de fornecer à 
administração tributária, quando solicitado nos 

termos do número seguinte, o valor dos 
pagamentos com cartões de crédito e de débito, 
efectuados por seu intermédio, a sujeitos 

passivos que aufiram rendimentos da categoria 
B de IRS e de IRC, sem por qualquer forma 
identificar os titulares dos referidos cartões. 

3 - Os pedidos de informação a que se refere o 
número anterior são da competência do director-
geral dos Impostos ou do director-geral das 
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 

Consumo, ou seus substitutos legais, sem 
possibilidade de delegação. (Lei n.º 30-G/2000 
de 29 de Dezembro) 

 
Artigo 63.º-B  

Acesso a informações e documentos 

bancários 
 

1 - A administração tributária tem o poder de 
aceder a todas as informações ou documentos 

bancários sem dependência do consentimento 
do titular dos elementos protegidos: (Redacção 
dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro )  
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a) Quando existam indícios da prática de 
crime em matéria tributária;  

b) Quando existam factos concretamente 
identificados indiciadores da falta de 
veracidade do declarado.  

 

2 - A administração tributária tem, ainda, o 
poder de aceder directamente aos documentos 
bancários, nas situações de recusa da sua 

exibição ou de autorização para a sua consulta: 
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro)  

 

a) Quando se trate de documentos de 
suporte de registos contabilísticos dos 
sujeitos passivos de IRS e IRC que se 

encontrem sujeitos a contabilidade 
organizada;  

b) Quando o contribuinte usufrua de 

benefícios fiscais ou de regimes fiscais 
privilegiados, havendo necessidade de 
controlar os respectivos pressupostos e 
apenas para esse efeito.  

 

3 - A administração tributária tem, ainda, o 
poder de aceder a todos os documentos 

bancários, excepto às informações prestadas 
para justificar o recurso ao crédito, nas 
situações de recusa de exibição daqueles 

documentos ou de autorização para a sua 
consulta: (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

 

a) Quando se verificar a impossibilidade de 
comprovação e qualificação directa e 
exacta da matéria tributável, nos termos 

do artigo 88.º, e, em geral, quando 

estejam verificados os pressupostos para 
o recurso a uma avaliação indirecta;  

b) Quando se verificar a situação prevista 
na alínea f) do artigo 87.º ou os 
rendimentos declarados em sede de IRS 
se afastarem significativamente, para 

menos, sem razão justificada, dos 
padrões de rendimento que 
razoavelmente possam permitir as 

manifestações de riqueza evidenciadas 
pelo sujeito passivo, nos termos do 
artigo 89.º-A;  

c) Quando seja necessário, para fins fiscais, 
comprovar a aplicação de subsídios 
públicos de qualquer natureza.  

 

4 - As decisões da administração tributária 
referidas nos números anteriores devem ser 
fundamentadas com expressa menção dos 

motivos concretos que as justificam e são da 
competência do director-geral dos Impostos ou 
do director-geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo, ou seus substitutos 

legais, sem possibilidade de delegação. 
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro) 

5 - Os actos praticados ao abrigo da 
competência definida no número anterior 
dependem da audição prévia do contribuinte nos 

casos previstos nos n.os 2 e 3 e são susceptíveis 
de recurso judicial com efeito meramente 
devolutivo, excepto nas situações previstas no 

n.º 3, em que o recurso possui efeito 

suspensivo. (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

6 - Nos casos de deferimento do recurso 

previsto no número anterior, os elementos de 
prova entretanto obtidos não podem ser 
utilizados para qualquer efeito em desfavor do 

contribuinte. (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

7 - As entidades que se encontrem numa 
relação de domínio com o contribuinte ficam 

sujeitas aos regimes de acesso à informação 
bancária referidos nos n.os 1, 2 e 3. (Redacção 
dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro) 
8 - O acesso da administração tributária a 

informação bancária relevante relativa a 

familiares ou terceiros que se encontrem numa 
relação especial com o contribuinte depende de 
autorização judicial expressa, após audição do 
visado, obedecendo aos requisitos previstos no 

n.º 4. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, 
de 30 de Dezembro) 

9 - O regime previsto nos números anteriores 

não prejudica a legislação aplicável aos casos de 
investigação por infracção penal e só pode ter 
por objecto operações e movimentos bancários 

realizados após a sua entrada em vigor, sem 
prejuízo do regime vigente para as situações 

anteriores. (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

10 - Para os efeitos desta lei, considera-se 
documento bancário qualquer documento ou 
registo, independentemente do respectivo 

suporte, em que se titulem, comprovem ou 
registem operações praticadas por instituições 
de crédito ou sociedades financeiras no âmbito 

da respectiva actividade, incluindo os referentes 
a operações realizadas mediante utilização de 
cartões de crédito. (Redacção dada pela Lei n.º 
55-B/2004, de 30 de Dezembro)  

 
Artigo 68.º  

Informações vinculativas 

 
1 - As informações vinculativas sobre a 

situação tributária dos sujeitos passivos e os 

pressupostos ainda não concretizados dos 
benefícios fiscais são requeridas ao dirigente 
máximo do serviço, sendo o pedido 
acompanhado da identificação dos factos cuja 

qualificação jurídico-tributária se pretenda. 
2 - O pedido pode ser apresentado pelos 

sujeitos passivos e outros interessados ou seus 

representantes legais, não podendo a 
administração tributária proceder 
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posteriormente no caso concreto em sentido 
diverso da informação prestada. 

3 - As informações previstas no número 

anterior podem ser prestadas a advogados ou 
outras entidades legalmente habilitadas ao 
exercício da consultadoria fiscal acerca da 

situação tributária dos seus clientes 

devidamente identificados, mas serão 
obrigatoriamente comunicadas a estes. 

4 - A administração tributária está ainda 

vinculada: 
 

a) Às informações escritas prestadas aos 

contribuintes sobre o cumprimento dos 
seus deveres acessórios; 

b) Às orientações genéricas constantes de 
circulares, regulamentos ou 

instrumentos de idêntica natureza 
emitidas sobre a interpretação das 
normas tributárias que estiverem em 

vigor no momento do facto tributário. 
 

5 - Não são invocáveis retroactivamente 
perante os contribuintes que tenham agido com 

base numa interpretação plausível e de boa fé 
da lei os actos administrativos decorrentes de 
orientações genéricas emitidas pela 

administração tributária. 
6 - Presume-se a boa fé para efeitos do 

número anterior quando o contribuinte solicitar à 

administração tributária esclarecimento sobre a 
interpretação e aplicação das normas em causa. 

7 - A sujeição da administração tributária às 
informações vinculativas previstas no presente 

artigo não abrange os casos em que actue em 
cumprimento da decisão judicial. 

 

SECÇÃO II 
Avaliação indirecta 

 

SUBSECÇÃO I 
Pressupostos 

 
Artigo 87.º 

Realização da avaliação indirecta 
 

A avaliação indirecta só pode efectuar-se em 

caso de: 
 

a) Regime simplificado de tributação, nos 

casos e condições previstos na lei; 
b) Impossibilidade de comprovação e 

quantificação directa e exacta dos 
elementos indispensáveis à correcta 

determinação da matéria tributável de 
qualquer imposto; 

c) A matéria tributável do sujeito passivo se 

afastar, sem razão justificada, mais de 
30% para menos ou, durante três anos 
seguidos, mais de 15% para menos, da 

que resultaria da aplicação dos 
indicadores objectivos da actividade de 
base técnico-científica referidos na 
presente lei. 

d) Os rendimentos declarados em sede de 
IRS se afastarem significativamente para 
menos, sem razão justificada, dos 

padrões de rendimento que 
razoavelmente possam permitir as 
manifestações de fortuna evidenciadas 

pelo sujeito passivo nos termos do artigo 

89.º-A;  
e) Os sujeitos passivos apresentarem, sem 

razão justificada, resultados tributáveis 

nulos ou prejuízos fiscais durante três 
anos consecutivos, salvo nos casos de 
início de actividade, em que a contagem 

deste prazo se faz do termo do terceiro 
ano, ou em três anos durante um 
período de cinco. (Lei n.º 30-G/2000 de 
29 de Dezembro) 

f) Existência de uma divergência não 
justificada de, pelo menos, um terço 
entre os rendimentos declarados e o 

acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados pelo sujeito passivo no 
mesmo período de tributação. (Redacção 

dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro)  

 
Artigo 89.º-A  

Manifestações de fortuna e outros 
acréscimos patrimoniais não justificados  

 

1 - Há lugar a avaliação indirecta da matéria 
colectável quando falte a declaração de 
rendimentos e o contribuinte evidencie as 

manifestações de fortuna constantes da tabela 
prevista no n.º 4 ou quando o rendimento 

líquido declarado mostre uma desproporção 
superior a 50%, para menos, em relação ao 

rendimento padrão resultante da referida tabela. 
(Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 
de Dezembro)  

2 - Na aplicação da tabela prevista no n.º 4 
tomam-se em consideração: 

 

a) Os bens adquiridos no ano em causa ou 
nos três anos anteriores pelo sujeito 
passivo ou qualquer elemento do 
respectivo agregado familiar; 

b) Os bens de que frua no ano em causa o 
sujeito passivo ou qualquer elemento do 
respectivo agregado familiar, adquiridos, 

nesse ano ou nos três anos anteriores, 
por sociedade na qual detenham, directa 
ou indirectamente, participação 

maioritária, ou por entidade sediada em 
território de fiscalidade privilegiada ou 
cujo regime não permita identificar o 
titular respectivo.  

c) Os suprimentos e empréstimos 
efectuados pelo sócio à sociedade, no 
ano em causa, ou por qualquer elemento 

do seu agregado familiar. (Aditado pela 
Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro) 
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3 - Verificadas as situações previstas no n.º 1 
deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 
87.º, cabe ao sujeito passivo a comprovação de 

que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte das 
manifestações de fortuna ou o acréscimo de 

património ou o consumo evidenciados. 

(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro )  

4 - Quando o sujeito passivo não faça a prova 

referida no número anterior relativamente às 
situações previstas no n.º 1 deste artigo, 
considera-se como rendimento tributável em 

sede de IRS, a enquadrar na categoria G, no ano 
em causa, e no caso das alíneas a) e b) do n.º 
2, nos três anos seguintes, quando não existam 
indícios fundados, de acordo com os critérios 

previstos no artigo 90.º, que permitam à 
administração tributária fixar rendimento 
superior, o rendimento padrão apurado nos 

termos da tabela seguinte: (Redacção dada pela 
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  

 

  
Manifestações de 
fortuna  

Rendimento 
padrão  

1. 
Imóveis de valor de 
aquisição igual ou 

superior a € 250.000  

20% do valor de 
aquisição.  

2. Automóveis ligeiros de 
passageiros de valor 

igual ou superior a € 
50.000 e motociclos de 
valor igual ou superior 

a € 10.000.  

50% do valor no 
ano de matrícula 

com o abatimento 
de 20% por cada 
um dos anos 

seguintes.  

3 Barcos de recreio de 
valor igual ou superior 
a € 25.000  

Valor no ano de 
registo com o 
abatimento de 

20% por cada um 
dos anos 
seguintes.  

4 Aeronaves de Turismo  Valor no ano de 
registo com o 
abatimento de 

20% por cada um 
dos anos 
seguintes.  

5 

Suprimentos e 

empréstimos feitos no 
ano de valor igual ou 
superior a € 50 000 

50% do valor 

anual 

 

5 - No caso da alínea f) do artigo 87.º, 
considera-se como rendimento tributável em 
sede de IRS, a enquadrar na categoria G, 

quando não existam indícios fundados, de 
acordo com os critérios previstos no artigo 90.º, 
que permitam à administração tributária fixar 

rendimento superior, a diferença entre o 

acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados e os rendimentos declarados pelo 
sujeito passivo no mesmo período de tributação. 

(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro)  

6 - A decisão de avaliação da matéria 

colectável pelo método indirecto constante deste 
artigo é da competência do director de finanças 
da área do domicílio fiscal do sujeito passivo, 
sem faculdade de delegação. (Redacção dada 

pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro)  
7 - Da decisão de avaliação da matéria 

colectável pelo método indirecto constante deste 

artigo cabe recurso para o tribunal tributário, 
com efeito suspensivo, a tramitar como processo 
urgente, não sendo aplicável o procedimento 

constante dos artigos 91.º e seguintes. 
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro ) (Anterior nº 6)  

8 - Ao recurso referido no número anterior 

aplica-se, com as necessárias adaptações, a 
tramitação prevista no artigo146.º-B do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário. 

(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro ) (Anterior nº 7)  

9 - Para a aplicação dos n.os 3 a 4 da tabela, 

atende-se ao valor médio de mercado, 
considerando, sempre que exista, o indicado 

pelas associações dos sectores em causa. 
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 

de Dezembro ) (Anterior nº 8)  
10 - A decisão de avaliação da matéria 

colectável com recurso ao método indirecto 

constante deste artigo, após tornar-se definitiva, 
deve ser comunicada pelo director de finanças 
ao Ministério Público e, tratando-se de 

funcionário ou titular de cargo sob tutela de 
entidade pública, também à tutela destes para 
efeitos de averiguações no âmbito da respectiva 
competência. (Aditado pelo artigo 3º da Lei n.º 

19/2008, de 21 de Abril) 
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Artigo 91.º 

Aditamento de disposições à LGT 

É aditado à LGT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, o artigo 68.º-A, com a 

seguinte redacção: 

«Artigo 68.º-A 

Orientações genéricas 

1 - A administração tributária está vinculada às orientações genéricas constantes de 

circulares, regulamentos ou instrumentos de idêntica natureza, independentemente da 

sua forma de comunicação, visando a uniformização da interpretação e da aplicação 

das normas tributárias. 

2 - Não são invocáveis retroactivamente perante os contribuintes que tenham agido com 

base numa interpretação plausível e de boa fé da lei as orientações genéricas que ainda 

não estavam em vigor no momento do facto tributário. 

3 - A administração tributária deve proceder à conversão das informações vinculativas ou 

de outro tipo de entendimento prestado aos contribuintes em circulares 

administrativas, quando tenha sido colocada questão de direito relevante e esta tenha 

sido apreciada no mesmo sentido em três pedidos de informação ou seja previsível que 

o venha a ser.» 
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Artigo 92.º 

Revogação de disposições no âmbito da LGT 

É revogada a alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da LGT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de Dezembro. 
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Decreto-Lei n.º 398/98,  
de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e 

define os princípios gerais que regem o 

direito fiscal português e os poderes da 
administração tributária e garantias dos 

contribuintes 
 

Artigo 63.º-B  
Acesso a informações e documentos 

bancários 
 

1 - A administração tributária tem o poder de 

aceder a todas as informações ou documentos 
bancários sem dependência do consentimento 
do titular dos elementos protegidos: (Redacção 
dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro )  
 

a) Quando existam indícios da prática de 
crime em matéria tributária;  

b) Quando existam factos concretamente 

identificados indiciadores da falta de 
veracidade do declarado.  

 

2 - A administração tributária tem, ainda, o 
poder de aceder directamente aos documentos 

bancários, nas situações de recusa da sua 
exibição ou de autorização para a sua consulta: 
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 

de Dezembro)  
 

a) Quando se trate de documentos de 
suporte de registos contabilísticos dos 
sujeitos passivos de IRS e IRC que se 

encontrem sujeitos a contabilidade 
organizada;  

b) Quando o contribuinte usufrua de 
benefícios fiscais ou de regimes fiscais 

privilegiados, havendo necessidade de 
controlar os respectivos pressupostos e 
apenas para esse efeito.  

 

3 - A administração tributária tem, ainda, o 

poder de aceder a todos os documentos 
bancários, excepto às informações prestadas 
para justificar o recurso ao crédito, nas 

situações de recusa de exibição daqueles 
documentos ou de autorização para a sua 
consulta: (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

 

a) Quando se verificar a impossibilidade de 
comprovação e qualificação directa e 
exacta da matéria tributável, nos termos 
do artigo 88.º, e, em geral, quando 

estejam verificados os pressupostos para 
o recurso a uma avaliação indirecta;  

 

 
 
 

 
 

b) Quando se verificar a situação prevista 
na alínea f) do artigo 87.º ou os 
rendimentos declarados em sede de IRS 

se afastarem significativamente, para 

menos, sem razão justificada, dos 
padrões de rendimento que 
razoavelmente possam permitir as 

manifestações de riqueza evidenciadas 
pelo sujeito passivo, nos termos do 
artigo 89.º-A;  

c) Quando seja necessário, para fins fiscais, 
comprovar a aplicação de subsídios 
públicos de qualquer natureza.  

 

4 - As decisões da administração tributária 

referidas nos números anteriores devem ser 
fundamentadas com expressa menção dos 
motivos concretos que as justificam e são da 
competência do director-geral dos Impostos ou 

do director-geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo, ou seus substitutos 
legais, sem possibilidade de delegação. 

(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 
de Dezembro) 

5 - Os actos praticados ao abrigo da 

competência definida no número anterior 
dependem da audição prévia do contribuinte nos 
casos previstos nos n.os 2 e 3 e são susceptíveis 
de recurso judicial com efeito meramente 

devolutivo, excepto nas situações previstas no 
n.º 3, em que o recurso possui efeito 
suspensivo. (Redacção dada pela Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro) 
6 - Nos casos de deferimento do recurso 

previsto no número anterior, os elementos de 

prova entretanto obtidos não podem ser 
utilizados para qualquer efeito em desfavor do 
contribuinte. (Redacção dada pela Lei n.º 55-
B/2004, de 30 de Dezembro) 

7 - As entidades que se encontrem numa 
relação de domínio com o contribuinte ficam 
sujeitas aos regimes de acesso à informação 

bancária referidos nos n.os 1, 2 e 3. (Redacção 
dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 
Dezembro) 

8 - O acesso da administração tributária a 
informação bancária relevante relativa a 
familiares ou terceiros que se encontrem numa 
relação especial com o contribuinte depende de 

autorização judicial expressa, após audição do 
visado, obedecendo aos requisitos previstos no 
n.º 4. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, 

de 30 de Dezembro) 
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9 - O regime previsto nos números anteriores 
não prejudica a legislação aplicável aos casos de 
investigação por infracção penal e só pode ter 

por objecto operações e movimentos bancários 
realizados após a sua entrada em vigor, sem 
prejuízo do regime vigente para as situações 

anteriores. (Redacção dada pela Lei n.º 55-

B/2004, de 30 de Dezembro) 
10 - Para os efeitos desta lei, considera-se 

documento bancário qualquer documento ou 

registo, independentemente do respectivo 
suporte, em que se titulem, comprovem ou 
registem operações praticadas por instituições 

de crédito ou sociedades financeiras no âmbito 
da respectiva actividade, incluindo os referentes 
a operações realizadas mediante utilização de 

cartões de crédito. (Redacção dada pela Lei n.º 

55-B/2004, de 30 de Dezembro)  
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Artigo 93.º 

Produção de efeitos das alterações à LGT 

1 - A alteração ao  n.º 8 do artigo 68.º da LGT, na redacção dada pela presente lei,  só produz seus 

efeitos em relação aos pedidos de informação vinculativa urgente apresentados a partir de 1 de 

Setembro de 2009. 

2 - As informações vinculativas vigentes à data da entrada em vigor da presente lei caducam no prazo 

de quatro anos após essa data, salvo se o contribuinte solicitar a sua renovação, nos termos da LGT. 
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Decreto-Lei n.º 398/98,  
de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e 

define os princípios gerais que regem o 
direito fiscal português e os poderes da 
administração tributária e garantias dos 

contribuintes 

 
Artigo 68.º  

Informações vinculativas 

 
1 - As informações vinculativas sobre a situação 

tributária dos sujeitos passivos e os pressupostos ainda 

não concretizados dos benefícios fiscais são requeridas 
ao dirigente máximo do serviço, sendo o pedido 
acompanhado da identificação dos factos cuja 
qualificação jurídico-tributária se pretenda. 

2 - O pedido pode ser apresentado pelos sujeitos 
passivos e outros interessados ou seus representantes 
legais, não podendo a administração tributária proceder 

posteriormente no caso concreto em sentido diverso da 
informação prestada. 

3 - As informações previstas no número anterior 

podem ser prestadas a advogados ou outras entidades 
legalmente habilitadas ao exercício da consultadoria 
fiscal acerca da situação tributária dos seus clientes 
devidamente identificados, mas serão obrigatoriamente 

comunicadas a estes. 
4 - A administração tributária está ainda vinculada: 
 

a) Às informações escritas prestadas aos 
contribuintes sobre o cumprimento dos seus 
deveres acessórios; 

b) Às orientações genéricas constantes de 
circulares, regulamentos ou instrumentos de 
idêntica natureza emitidas sobre a 

interpretação das normas tributárias que 

estiverem em vigor no momento do facto 
tributário. 

 

5 - Não são invocáveis retroactivamente perante os 
contribuintes que tenham agido com base numa 
interpretação plausível e de boa fé da lei os actos 
administrativos decorrentes de orientações genéricas 

emitidas pela administração tributária. 
6 - Presume-se a boa fé para efeitos do número 

anterior quando o contribuinte solicitar à administração 

tributária esclarecimento sobre a interpretação e 
aplicação das normas em causa. 

7 - A sujeição da administração tributária às 

informações vinculativas previstas no presente artigo 
não abrange os casos em que actue em cumprimento 
da decisão judicial. 
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Secção II 

Procedimento e Processo Tributário 

Artigo 94.º 

Alteração ao Código de Procedimento e de Processo Tributário 

Os artigos 57.º, 63.º e 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, abreviadamente designado por CPPT, passam a ter a 

seguinte redacção: 

«Artigo 57.º 

[...] 

1 - A notificação aos interessados da resposta ao pedido de informação vinculativa inclui 

obrigatoriamente a informação ou parecer em que a administração tributária se baseou 

para a sua prestação. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - O procedimento referido no n.º 1 pode ser aberto no prazo de três anos a contar do 

início do ano civil seguinte ao da realização do negócio jurídico objecto das 

disposições anti-abuso. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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8 - As disposições não são aplicáveis se o contribuinte tiver solicitado à administração 

tributária informação vinculativa sobre os factos que a tiverem fundamentado e a 

administração tributária não responder no prazo de 90 dias. 

9 - […]. 

10 - […]. 

Artigo 199.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até à 

data do pedido, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da 

soma daqueles valores. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […].» 
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Decreto-Lei n.º 433/99,  
de 26 de Outubro 

Aprova o Código de Procedimento e de 

Processo Tributário 

 
Artigo 57.º  

Informações vinculativas  

 
1 - O despacho que recair sobre pedido de 

informação vinculativa sobre a concreta situação 

tributária dos contribuintes ou os pressupostos 
de quaisquer benefícios fiscais será notificado 
aos interessados, vinculando os serviços a partir 

da notificação que, verificados os factos 
previstos na lei, não poderão proceder de forma 
diversa, salvo em cumprimento de decisão 
judicial.  

2 - Os interessados não ficam dispensados, 
quando o despacho for sobre os pressupostos de 
qualquer benefício fiscal dependente de 

reconhecimento, de o requerer autonomamente 
nos termos da lei.  

3 - Apresentado o pedido de reconhecimento 

que tenha sido precedido do pedido de 
informação vinculativa, este ser-lhe-á apensado 
a requerimento do interessado, devendo a 
entidade competente para a decisão conformar-

se com o anterior despacho, na medida em que 
a situação hipotética objecto do pedido de 
informação vinculativa coincida com a situação 

de facto objecto do pedido de reconhecimento, 
sem prejuízo das medidas de controlo do 
benefício fiscal exigidas por lei.  

 

Artigo 63.º  
Aplicação das normas antiabuso  

 

1 - A liquidação dos tributos com base em 
quaisquer disposições antiabuso nos termos dos 
códigos e outras leis tributárias depende da 

abertura para o efeito de procedimento próprio.  
2 - Consideram-se disposições antiabuso, para 

os efeitos do presente Código, quaisquer normas 

legais que consagrem a ineficácia perante a 
administração tributária de negócios ou actos 
jurídicos celebrados ou praticados com 
manifesto abuso das formas jurídicas de que 

resulte a eliminação ou redução dos tributos que 
de outro modo seriam devidos.  

3 - O procedimento referido no número 

anterior pode ser aberto no prazo de três anos 
após a realização do acto ou da celebração do 
negócio jurídico objecto da aplicação das 

disposições antiabuso.  
4 - A aplicação das disposições antiabuso 

depende da audição do contribuinte, nos termos 
da lei.  

 
 

5 - O direito de audição será exercido no prazo 
de 30 dias após a notificação, por carta 
registada, do contribuinte, para esse efeito.  

6 - No prazo referido no número anterior, 

poderá o contribuinte apresentar as provas que 
entender pertinentes.  

7 - A aplicação das disposições antiabuso será 

prévia e obrigatoriamente autorizada, após a 
observância do disposto nos números anteriores, 
pelo dirigente máximo do serviço ou pelo 

funcionário em quem ele tiver delegado essa 
competência.  

8 - As disposições não serão aplicáveis se o 

contribuinte tiver solicitado à administração 
tributária informação vinculativa sobre os factos 
que a tiverem fundamentado e a administração 
tributária não responder no prazo de seis meses.  

9 - Salvo quando de outro modo resulte da lei, 
a fundamentação da decisão referida no n.º 7 
conterá:  

 

a) A descrição do negócio jurídico celebrado 
ou do acto jurídico realizado e da sua 

verdadeira substância económica;  
b) A indicação dos elementos que 

demonstrem que a celebração do 
negócio ou prática do acto tiveram como 

fim único ou determinante evitar a 
tributação que seria devida em caso de 
negócio ou acto de substância 

económica equivalente;  
c) A descrição dos negócios ou actos de 

substância económica equivalente aos 

efectivamente celebrados ou praticados 
e das normas de incidência que se lhes 

aplicam.  
 

10 - A autorização referida no n.º 7 do 
presente artigo é passível de recurso 
contencioso autónomo.  

 
Artigo 199.º  

Garantias  
 

1 - Caso não se encontre já constituída 
garantia, com o pedido deverá o executado 
oferecer garantia idónea, a qual consistirá em 

garantia bancária, caução, seguro-caução ou 
qualquer meio susceptível de assegurar os 
créditos do exequente.  

2 - A garantia idónea referida no número 
anterior poderá consistir, ainda, a requerimento 
do executado e mediante concordância da 
administração tributária, em penhor ou hipoteca 

voluntária, aplicando-se o disposto no artigo 
195.º, com as necessárias adaptações.  

3 - Se o executado considerar existirem os 

pressupostos da isenção da prestação de 
garantia, deverá invocá-los e prová-los na 
petição.  
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4 - Vale como garantia para os efeitos do n.º 1 
a penhora já feita sobre os bens necessários 
para assegurar o pagamento da dívida 

exequenda e acrescido ou a efectuar em bens 
nomeados para o efeito pelo executado no prazo 
referido no n.º 6. (Redacção da Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro) 

5 - A garantia será prestada pelo valor da 
dívida exequenda, juros de mora até ao termo 
do prazo de pagamento limite de 5 anos e 

custas a contar até à data do pedido, acrescida 
de 25% da soma daqueles valores.  

6 - As garantias referidas no n.º 1 serão 

constituídas para cobrir todo o período de tempo 
que foi concedido para efectuar o pagamento, 
acrescido de três meses, e serão apresentadas 
no prazo de 15 dias a contar da notificação que 

autorizar as prestações, salvo no caso de 
garantia que pela sua natureza justifique a 
ampliação do prazo até 30 dias, prorrogáveis por 

mais 30, em caso de circunstâncias 
excepcionais.  

7 - Após o decurso dos prazos referidos no 
número anterior sem que tenha sido prestada a 
garantia nem declarada a sua isenção, fica sem 

efeito a autorização para pagar a dívida em 
prestações.  

8 - É competente para apreciar as garantias a 

prestar nos termos do presente artigo a entidade 

competente para autorizar o pagamento em 
prestações.  

9 - Em caso de diminuição significativa do 

valor dos bens que constituem a garantia, o 
órgão da execução fiscal ordenará ao executado 
que a reforce, em prazo a fixar entre 15 e 45 

dias, com a cominação prevista no n.º 7 deste 
artigo.  

10 - A garantia poderá ser reduzida, 
oficiosamente ou a requerimento dos 

contribuintes, à medida que os pagamentos 
forem efectuados e se tornar manifesta a 
desproporção entre o montante daquela e a 

dívida restante. 
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Artigo 95.º 

Aditamento de disposições ao CPPT 

1 - É aditado ao Título II do CPPT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 20 de Outubro, o 

Capítulo VIII, com a epígrafe «Do procedimento de correcção de erros da administração tributária». 

2 - São aditados ao CPPT, os artigos 95.º-A, 95.º-B, 95.º-C, que integram o Capítulo VIII aditado pelo 

número anterior, com a seguinte redacção: 

«Artigo 95.º - A 

Procedimento de correcção de erros da administração tributária 

1 - O procedimento de correcção de erros regulado no presente capítulo visa a reparação 

por meios simplificados de erros materiais ou manifestos da administração tributária 

ocorridos na concretização do procedimento tributário ou na tramitação do processo 

de execução fiscal. 

2 - O procedimento é caracterizado pela dispensa de formalidades essenciais e 

simplicidade de termos. 

3 - A instauração do procedimento não prejudica a utilização no prazo legal de qualquer 

meio procedimental ou processual que tenha por objecto a ilegalidade da liquidação ou 

a exigibilidade da dívida. 

Artigo 95.º -B 

Legitimidade, prazo e termos de apresentação do pedido 

1 - Os sujeitos passivos de quaisquer relações tributárias ou os titulares de qualquer 

interesse legítimo podem, para efeitos de abertura do procedimento regulado no 

presente capítulo, solicitar junto do dirigente máximo da administração tributária a 

correcção de erros que os tiverem prejudicado. 

2 - O pedido de correcção de erros é deduzido no prazo de 10 dias posteriores ao 

conhecimento efectivo pelo contribuinte do acto lesivo em causa. 
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3 - O pedido a que se referem os números anteriores pode ser apresentado verbalmente 

ou por escrito em qualquer serviço da administração tributária. 

4 - No caso do pedido ser apresentado verbalmente, é reduzido a escrito pelo serviço da 

administração tributária que o tiver recebido. 

Artigo 95.º -C 

Competência 

1 - O pedido de correcção de erros é decidido pelo dirigente máximo do serviço ou por 

qualquer outro funcionário qualificado em quem seja delegada essa competência. 

2 - A decisão do pedido é instruída pela unidade orgânica designada genericamente pelo 

dirigente máximo do serviço para o efeito. 

3 - O prazo máximo de decisão do pedido é de 15 dias. 

4 - A instrução do pedido é efectuada sumariamente, devendo os serviços chamados a 

colaborar dar prioridade à solicitação da unidade orgânica referida no n.º 2. 

5 - Caso o fundamento do pedido seja a ilegalidade da liquidação, a inexigibilidade da 

dívida ou outro fundamento para o qual a lei preveja meio processual próprio, deve o 

contribuinte ser convidado a substituir o procedimento pelo meio adequado. 

6 - A decisão do pedido é notificada ao contribuinte presencialmente ou por via postal 

simples. 

7 - O indeferimento do pedido não está sujeito a audição prévia.» 
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Artigo 96.º 

Alteração ao Regime Geral das Infracções Tributárias  

Os artigos 18.º, 25.º, 98.º, 105.º, 109.º e 114.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado 

pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, abreviadamente designado por RGIT, passam a ter seguinte 

redacção: 

«Artigo 18.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - As mercadorias objecto do crime previsto no artigo 97.º-A são sempre declaradas 

perdidas a favor da Fazenda Pública.  

Artigo 25.º 

[…] 

1 - Quem tiver praticado várias contra-ordenacões é punido com uma coima cujo limite 

máximo resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em 

concurso. 

2 - A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das 

contra-ordenações em concurso. 

3 - A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente 

aplicadas às várias contra-ordenações. 
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Artigo 98.º 

[…] 

1 - Quem sendo dono, depositário, transportador ou declarante aduaneiro de quaisquer 

mercadorias apreendidas nos termos da lei, as alienar ou onerar, destruir, danificar ou 

tornar inutilizáveis, no acto da apreensão ou posteriormente, é punido com prisão até 

três anos ou com pena de multa até 360 dias. 

2 - […]. 

Artigo 105.º 

[…] 

1 - Quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação 

tributária de valor superior a € 7 500, deduzida nos termos da lei e que estava 

legalmente obrigado a entregar é punido com pena de prisão até três anos ou multa 

até 360 dias. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 109.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A mesma coima é aplicável a quem: 

a) […]; 

b) Desviar os produtos tributáveis do fim pressuposto no regime fiscal que lhe é 

aplicável ou utilizá-los em equipamentos não autorizados; 
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c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 114.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - […]. 

5 - Para efeitos contra-ordenacionais são puníveis como falta de entrega da prestação 

tributária: 

a) A falta de liquidação, liquidação inferior à devida ou liquidação indevida de 

imposto em factura ou documento equivalente, a falta de entrega, total ou parcial, 

ao credor tributário do imposto devido que tenha sido liquidado ou que devesse 

ter sido liquidado em factura ou documento equivalente, ou a sua menção, 

dedução ou rectificação sem observância dos termos legais; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

6 - […].» 
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Lei nº 15/2001,  
de 5 de Junho 

Reforça as garantias do contribuinte e a 

simplificação processual, reformula a 

organização judiciária tributária e 
estabelece um novo regime geral para as 

infracções tributárias 

 
Artigo 18.º  

Perda de mercadorias objecto do crime  

 
1 - As mercadorias que forem objecto dos 

crimes previstos nos artigos 92.º, 93.º, 94.º, 

95.º e 96 .º desta lei serão declaradas perdidas 
a favor da Fazenda Nacional, salvo se 
pertencerem a pessoa a quem não possa ser 
atribuída responsabilidade na prática do crime.  

2 - No caso previsto na parte final do número 
anterior, o agente será condenado a pagar à 
Fazenda Nacional uma importância igual ao valor 

das mercadorias, sendo o seu proprietário 
responsável pelo pagamento dos direitos e 
demais imposições que forem devidos.  

3 - Quando as mercadorias pertencerem a 
pessoa desconhecida não deixarão de ser 
declaradas perdidas.  

4 - Se as mercadorias não tiverem sido 

apreendidas, o agente responderá pelo 
quantitativo equivalente ao seu valor de 
mercado, salvo quando o mesmo não se possa 

determinar, caso em que o agente pagará uma 
importância a fixar pelo tribunal entre (euro) 15 
e (euro) 15 000.  

5 - Sem prejuízo dos casos em que por lei é 

vedada, os interessados poderão requerer a 
reversão das mercadorias sujeitas a perda a 
favor da Fazenda Nacional, desde que, 

satisfeitas a multa e demais quantias em dívida 
no processo, paguem uma importância igual ao 
seu valor.  

6 - As mercadorias perdidas a favor da 
Fazenda Nacional nos termos do presente artigo, 
quando se trate de equipamentos de 

telecomunicações e de informática ou outros 
com interesse para a instituição que procedeu à 
sua apreensão, ser-lhe-ão afectos sempre que 
esta reconheça interesse na afectação.  

 
Artigo 25.º  

Concurso de contra-ordenações  

 
As sanções aplicadas às contra-ordenações em 
concurso são sempre cumuladas materialmente. 

 
Artigo 98.º  

Violação das garantias aduaneiras  
 

1 - Quem, sendo dono, depositário ou 
transportador de quaisquer mercadorias 
apreendidas nos termos da lei, as destruir, 

danificar ou tornar inutilizáveis, no acto de 

apreensão ou posteriormente, é punido com 
prisão até três anos ou com pena de multa até 
360 dias.  

2 - Na mesma pena incorre quem, depois de 

tomar conhecimento da instauração contra si ou 
contra um comparticipante de processo por 
crime ou contra-ordenação relativos a infracção 

prevista no presente diploma, destruir, alienar 
ou onerar bens apreendidos ou arrestados para 
garantia do pagamento da importância da 

condenação e prestação tributária, ainda que 
esta seja devida por outro comparticipante ou 
responsável.  

 
Artigo 105.º  

Abuso de confiança  
 

1 - Quem não entregar à administração 
tributária, total ou parcialmente, prestação 
tributária deduzida nos termos da lei e que 

estava legalmente obrigado a entregar é punido 
com pena de prisão até três anos ou multa até 
360 dias.  

2 - Para os efeitos do disposto no número 
anterior, considera-se também prestação 
tributária a que foi deduzida por conta daquela, 
bem como aquela que, tendo sido recebida, haja 

obrigação legal de a liquidar, nos casos em que 
a lei o preveja.  

3 - É aplicável o disposto no número anterior 

ainda que a prestação deduzida tenha natureza 
parafiscal e desde que possa ser entregue 
autonomamente.  

4 - Os factos descritos nos números anteriores 

só são puníveis se:  
 

a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre 

o termo do prazo legal de entrega da 
prestação;  

b) A prestação comunicada à administração 

tributária através da correspondente 
declaração não for paga, acrescida dos 
juros respectivos e do valor da coima 

aplicável, no prazo de 30 dias após 
notificação para o efeito. (Redacção 
dada pela Lei n.º 53-A/2006 de 29 de 
Dezembro)  

 

5 - Nos casos previstos nos números 
anteriores, quando a entrega não efectuada for 

superior a (euro) 50 000, a pena é a de prisão 
de um a cinco anos e de multa de 240 a 1200 
dias para as pessoas colectivas.  

6 - Se o valor da prestação a que se referem 

os números anteriores não exceder (euro) 2000, 
a responsabilidade criminal extingue-se pelo 
pagamento da prestação, juros respectivos e 

valor mínimo da coima aplicável pela falta de 
entrega da prestação no prazo legal, até 30 dias 
após a notificação para o efeito pela 

administração tributária. (Redacção dada pela 
Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro) 

http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/rgit92.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/rgit93.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/rgit94.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/rgit95.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/rgit96.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
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7 - Para efeitos do disposto nos números 
anteriores, os valores a considerar são os que, 
nos termos da legislação aplicável, devam 

constar de cada declaração a apresentar à 
administração tributária.  
 

Artigo 109.º 

Introdução irregular no consumo  
 

1 - Os factos descritos no artigo 96.º da 

presente lei que não constituam crime em razão 
do valor da prestação tributária ou da 
mercadoria objecto da infracção, ou, 

independentemente destes valores, sempre que 
forem praticados a título de negligência, são 
puníveis com coima de (euro) 150 a (euro) 
150000. (Redacção dada pela Lei 107-B/2003 de 

31 de Dezembro)  
2 - A mesma coima é aplicável a quem: 

 

a) Não apresentar os documentos de 
acompanhamento, as declarações de 
introdução no consumo ou documento 

equivalente e os resumos mensais de 
vendas, nos termos e prazos legalmente 
fixados;  

b) Desviar os produtos tributáveis do fim 

pressuposto no regime fiscal que lhes é 
aplicado; 

c) Não inscrever imediatamente na 

contabilidade prevista no Código dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo as 
expedições, recepções e introduções no 

consumo de produtos tributáveis;  
d) Expedir produtos tributáveis em regime 

suspensivo, sem prestação da garantia 

exigível ou quando o seu montante seja 

inferior ao do respectivo imposto; 
e) Armazenar produtos tributáveis em 

entreposto fiscal diferente do 

especialmente autorizado em função da 
natureza do produto; 

f) Misturar produtos tributáveis distintos 

sem prévia autorização da estância 
aduaneira competente;  

g) Apresentar perdas de produtos 
tributáveis em percentagens superiores 

às franquiadas por lei;  
h) Expedir produtos tributáveis, em regime 

suspensivo, de um entreposto fiscal de 

armazenagem com destino a outro 
entreposto fiscal de armazenagem, 
situado no território do continente, sem 

autorização prévia do director da 
alfândega respectiva, quando esta seja 
exigível; 

i) Expedir produtos tributáveis já 

introduzidos no consumo, titulando essa 
expedição com facturas ou documentos 
equivalentes que não contenham os 

elementos referidos no artigo 105.º do 
Código dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo;  

j) Omitir a comunicação do não apuramento 
do regime de circulação em suspensão 
do imposto, findo o prazo de dois meses 

a contar da data de expedição dos 
produtos; 

l) Não actualizar os certificados de 

calibração e não mantiver em bom 

estado de operacionalidade os 
instrumentos de medida, tubagens, 
indicadores automáticos de nível e 

válvulas, tal como exigido por lei; 
m) Alterar as características e valores 

metrológicos do equipamento de 

armazenagem, medição e movimentação 
dos entrepostos fiscais sem a 
comunicação prévia à estância aduaneira 
competente;  

n) Introduzir no consumo ou comercializar 
produtos tributáveis a preço diferente do 
preço homologado de venda ao público, 

quando ele exista;  
o) Recusar, obstruir ou impedir a 

fiscalização das condições do exercício 

da sua actividade, nomeadamente a não 
prestação de informação legalmente 
prevista ao serviço fiscalizador; 

p) Introduzir no consumo ou comercializar 

produtos com violação das regras de 
selagem, embalagem ou 
comercialização, designadamente os 

limites quantitativos, estabelecidas pelo 
Código dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo e em legislação 

complementar;  (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 307-A/2007, de 31 de 

Agosto)  
q) Adquirir ou consumir gasóleo colorido e 

marcado sem ser titular de cartão com 
microcircuito. (Aditado pela Lei n.º 53-
A/2006 de 29 de Dezembro) 

 

3 - A mesma coima é aplicável a quem: 
 

a) Introduzir no consumo, utilizar ou 

mantiver a posse de veículos tributáveis 
sem o cumprimento das obrigações 
prescritas por lei;  

b) Utilizar veículo tributável com 
documentos inválidos ou fora das 
condições prescritas por lei ou pela 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo ou 
violar o prazo de apresentação à 
alfândega de veículos tributáveis que se 

destinem a ser introduzidos no consumo 
ou a permanecer temporariamente em 
território nacional;  

c) Utilizar veículo tributável em violação de 
condicionalismos ou ónus que 
acompanhem o reconhecimento de 

benefício fiscal, designadamente em 
matéria de alienação, aluguer, cedência 

http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/RA/rgitra105_1206.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/RGIT/RA/rgitra105_1206.htm
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_107-b-2003_de_31_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2004.pdf
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a terceiros ou identificação exterior do 
veículo;  

d) Transformar ou utilizar veículo tributável 

transformado, mudar o chassis ou 
alterar o motor, desde que tais 
operações impliquem a sujeição a 

imposto ou a taxa de imposto mais 

elevada;  
e) Obtiver benefício ou vantagem fiscal em 

veículos tributáveis por meio de falsas 

declarações ou por qualquer outro meio 

fraudulento. (Aditado pela Lei nº 22-

A/2007, de 29 de Junho) 
 

4 - A tentativa é punível.  (Anterior n.º 3) 

5 - O montante da coima é reduzido a metade 
no caso de os produtos objecto da infracção 
serem tributados à taxa zero.  (Anterior n.º 4) 

6 - O montante máximo da coima é agravado 
para o dobro nos casos previstos na alínea p) do 
n.º 2. (Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, 

de 30 de Dezembro)  
 

Artigo 114.º  
Falta de entrega da prestação tributária  

 
1 - A não entrega, total ou parcial, pelo 

período até 90 dias, ou por período superior, 

desde que os factos não constituam crime, ao 
credor tributário, da prestação tributária 
deduzida nos termos da lei é punível com coima 

variável entre o valor da prestação em falta e o 
seu dobro, sem que possa ultrapassar o limite 
máximo abstractamente estabelecido.  

2 - Se a conduta prevista no número anterior 

for imputável a título de negligência, e ainda que 

o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, 
será aplicável coima variável entre 10% e 

metade do imposto em falta, sem que possa 
ultrapassar o limite máximo abstractamente 
estabelecido.  

3 - Para os efeitos do disposto nos números 
anteriores considera-se também prestação 
tributária a que foi deduzida por conta daquela, 
bem como aquela que, tendo sido recebida, haja 

obrigação legal de liquidar nos casos em que a 
lei o preveja.  

 

4 - As coimas previstas nos números 
anteriores são também aplicáveis em qualquer 
caso de não entrega, dolosa ou negligente, da 

prestação tributária que, embora não tenha sido 
deduzida, o devesse ser nos termos da lei.  

5 - Para efeitos contra-ordenacionais são 

puníveis como falta de entrega da prestação 

tributária:  
 

a) A falta de liquidação, liquidação inferior à 

devida ou liquidação indevida de imposto 
em factura ou documento equivalente ou 
a sua menção, dedução ou rectificação 

sem observância dos termos legais;  
b) A falta de pedido de liquidação do 

imposto que deva preceder a alienação 
ou aquisição de bens;  

c) A falta de pedido de liquidação do 
imposto que deva ter lugar em prazo 
posterior à aquisição de bens;  

d) A alienação de quaisquer bens ou o 
pedido de levantamento, registo, 
depósito ou pagamento de valores ou 

títulos que devam ser precedidos do 
pagamento de impostos; e) A falta de 
liquidação, do pagamento ou da entrega 
nos cofres do Estado do imposto que 

recaia autonomamente sobre 
documentos, livros, papéis e actos;  

f) A falta de pagamento, total ou parcial, da 

prestação tributária devida a título de 
pagamento por conta do imposto devido 
a final, incluindo as situações de 

pagamento especial por conta.  
 

6 - O pagamento do imposto por forma 

diferente da legalmente prevista é punível com 

coima de (euro) 50 a (euro) 1250.  
 
(Nos termos do n.º 5 do art.º 27º da Lei n.º 

32-B/2002 de 30 de Dezembro: " O 
incumprimento do disposto no artigo 98.º do 
Código do IRC é punido, nos termos da alínea f) 
do n.º 5 do artigo 114.º do Regime Geral das 

Infracções Tributárias, com coima variável entre 
50% e o valor da prestação tributária em falta, 
no caso de negligência, e com coima variável 

entre o valor e o triplo da prestação tributária 
em falta, quando a infracção for cometida 
dolosamente. ")  

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_32-b-2002_de_30_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2003.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_32-b-2002_de_30_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2003.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_32-b-2002_de_30_de_dezembro_orcamento_do_estado_para_2003.pdf
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Artigo 97.º 

Aditamento ao Regime Geral das Infracções Tributárias 

É aditado ao RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, o artigo 97.º-A , com a seguinte 

redacção:  

«Artigo 97.º-A 

Contrabando de mercadorias susceptíveis de infligir a pena de morte ou tortura 

1 - Quem importar ou exportar, sem as correspondentes autorizações emitidas pelas 

autoridades competentes, ou, por qualquer modo, introduzir ou retirar do território 

nacional sem as apresentar às estâncias aduaneiras, as mercadorias que, na prática, só 

podem ser utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, tipificadas no anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1236/2005, do Conselho, de 27 de Junho de 2005, é punido com pena de prisão até 

cinco anos ou pena de multa até 600 dias. 

2 - Quem exportar, sem as correspondentes autorizações emitidas pelas autoridades 

competentes, ou, por qualquer modo, retirar do território nacional sem as apresentar 

às estâncias aduaneiras, as mercadorias susceptíveis de serem utilizadas para infligir 

tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, previstas no anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 1236/2005, do Conselho, de 27 de Junho de 2005, é punido 

com pena de prisão até três anos ou pena de multa até 360 dias. 

3 - A tentativa é punível.» 
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Regulamento (CE) n. 1236/2005 do Conselho, de 27 de Junho de 2005, relativo ao 
comércio de determinadas mercadorias susceptíveis de serem utilizadas para aplicar a 

pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes 
JO L 200 de 30.7.2005, p. 1—19 

 

CAPÍTULO II 
Mercadorias que, na prática, só podem ser utilizadas para aplicar a pena de morte ou 

infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

 
Artigo 3.o 

Proibição de exportação 

 
1. São proibidas todas as exportações de mercadorias que, na prática, só possam ser utilizadas 
para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes, enumeradas no anexo II, independentemente da sua origem. 

É proibida, independentemente de ser efectuada com contrapartida pecuniária, a prestação, a 
partir do território aduaneiro da Comunidade, a qualquer pessoa, entidade ou organismo de um 
país terceiro, de assistência técnica relacionada com as mercadorias enumeradas no anexo II. 

2. Em derrogação do n.o 1, a autoridade competente pode autorizar a exportação de mercadorias 
enumeradas no anexo II, bem como a prestação de assistência técnica com elas relacionada, se for 
provado que o país para onde as mercadorias serão exportadas pretende utilizá-las, atendendo ao 

seu valor histórico, exclusivamente para fins de exposição pública num museu. 
 

Artigo 4.o 
Proibição de importação 

 
1. São proibidas todas as importações de mercadorias enumeradas no anexo II, 
independentemente da sua origem. 

É proibida, independentemente de ser efectuada com contrapartida pecuniária, a aceitação, por 
uma pessoa, entidade ou organismo no território aduaneiro da Comunidade, de assistência técnica 
relacionada com as mercadorias enumeradas no anexo II prestada por um país terceiro. 

2. Em derrogação do n.o 1, a autoridade competente pode autorizar a importação de mercadorias 
enumeradas no anexo II, bem como a prestação de assistência técnica com elas relacionada, se for 

provado que o Estado-Membro de destino pretende utilizá-las, atendendo ao seu valor histórico, 
exclusivamente para fins de exposição pública num museu. 

 
ANEXO II 

Lista de mercadorias a que se referem os artigos 3.o e 4.o 

 
Código NC | Descrição | 
1.Mercadorias destinadas à execução de seres humanos: 

ex44219098ex82089000 | 1.1.Forcas e guilhotinas | 
ex85438995ex94017900ex94018000ex94021000ex94029000 | 1.2.Cadeiras eléctricas destinadas 
à execução de seres humanos | 
ex94060038ex94060080 | 1.3.Câmaras herméticas, construídas, nomeadamente, em aço ou vidro, 

concebidas para executar seres humanos mediante a administração de um gás ou substância letal | 
ex84138190ex90189050ex90189060ex90189085 | 1.4.Sistemas de injecção automática de 
drogas, concebidos para executar seres humanos através da administração de uma substância 

química letal | 
2.Mercadorias destinadas para dominar seres humanos: 
ex85438995 | 2.1.Cintos de descarga eléctrica concebidos para dominar seres humanos mediante 

a aplicação de descargas eléctricas cuja tensão em vazio seja superior a 10000 V | 
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CAPÍTULO III 
Mercadorias susceptíveis de serem utilizadas para infligir tortura ou outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

 
Artigo 5.o 

Autorização de exportação 

 

1. Ficam sujeitas a autorização todas as exportações de mercadorias que possam ser utilizadas 
para infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 
enumeradas no anexo III, independentemente da sua origem. Não ficam, contudo, sujeitas a 

autorização as mercadorias que apenas transitem pelo território aduaneiro da Comunidade, ou 
seja, aquelas a que não tenha sido atribuído um tratamento ou destino aduaneiro distintos do 
regime de trânsito externo previsto no artigo 91.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, incluindo a armazenagem de mercadorias não 
comunitárias numa zona franca de controlo de tipo I ou num entreposto franco. 
2. O n.o 1 não se aplica às exportações para os territórios dos Estados-Membros que, para além de 
se encontrarem enumerados no anexo IV, não façam parte do território aduaneiro da Comunidade, 

desde que as mercadorias sejam utilizadas por um agente da autoridade tanto no país ou território 
de destino como na parte metropolitana do Estado-Membro a que esse território pertence. Assiste 
às autoridades aduaneiras ou a outras autoridades competentes o direito de verificar se esta 

condição se encontra preenchida, podendo decidir que, enquanto tal verificação não é efectuada, a 
exportação não terá lugar. 
3. O n.o 1 não se aplica às exportações para países terceiros, desde que as mercadorias em causa 

se destinem a ser utilizadas por pessoal civil ou militar de um Estado-Membro que participe numa 
operação da UE ou da ONU de manutenção da paz ou de gestão de crises no país terceiro em 
causa, ou numa operação baseada em acordos entre os Estados-Membros e países terceiros no 
domínio da defesa. Assistirá ás autoridades aduaneiras ou outras autoridades competentes o 

direito de verificar se esta condição se encontra preenchida. Enquanto a verificação não se efectua, 
a exportação não terá lugar. 
 

ANEXO III 
Lista das mercadorias a que se refere o artigo 5.o 

 

Código NC | Descrição | 
1.Mercadorias destinadas para dominar seres humanos: 

ex94016100ex94016900ex94017100ex94017900ex94029000ex94032091ex94032099ex94035000
ex94037090ex94038000 | 1.1.Cadeiras e mesas para imobilizar seres humanosNota:Este artigo 

não controla as cadeiras destinadas aos deficientes. | 
ex73269098ex83015000ex39269099 | 1.2.Imobilizadores da perna, correntes para imobilização 
colectiva, grilhetas e algemas ou manilhas individuaisNota:Este artigo não controla as "algemas 

para pulsos normais". As algemas para pulsos normais são algemas cujas dimensões totais, 
incluindo a corrente, medidas da extremidade de uma pulseira à extremidade da outra pulseira, se 
situem entre 150 e 280 mm, quando fechadas, e não tenham sido modificadas para provocar dor 

ou sofrimento físico. | 
ex73269098ex83015000ex39269099 | 1.3.Algemas e outros dispositivos para imobilizar polegares, 
incluindo os dispositivos com serrilhas | 
2.Dispositivos portáteis concebidos para efeitos antimotim ou de autodefesa: 

ex85438995ex93040000 | 2.1.Dispositivos portáteis destinados à administração de descargas 
eléctricas, incluindo bastões e escudos eléctricos, pistolas de atordoamento e pistolas de dardos 
eléctricos cuja tensão em vazio seja superior a 10000 VNotas:1.Este artigo não controla os cintos 

de descarga eléctrica descritos no ponto 2.1 do anexo II.2.Este artigo não controla os dispositivos 
individuais de descarga eléctrica se acompanhar o seu utilizador para efeitos de protecção pessoal. 
| 

3.Substâncias com efeitos antimotim ou de autodefesa e respectivo equipamento portátil de 
disseminação 
ex84242000ex93040000 | 3.1.Dispositivos portáteis com efeitos antimotim ou de autodefesa, 
mediante a administração ou disseminação de uma substância química neutralizanteNota:Este 

artigo não controla os dispositivos portáteis individuais, mesmo que contenha uma substância 
química, se acompanhar o seu utilizador para efeitos de protecção pessoal. | 
ex29242995 | 3.2.Vanililamida de ácido pelargónico (PAVA) (CAS 2444-46-4) | 

ex29399900 | 3.3.Oleoresin capsicum (OC) (CAS 8023-77-6) | 
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CAPÍTULO XII 

Harmonização fiscal comunitária 

Secção I 

Directiva n.º 2007/74/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2007 

Artigo 98.º 

Aprovação do regime de isenção do IVA e dos IEC na importação de mercadorias 

transportadas na bagagem dos viajantes provenientes de países ou territórios terceiros  

1 - É aprovado o regime de isenção do IVA e dos IEC aplicável na importação de mercadorias 

transportadas na bagagem dos viajantes provenientes de países ou territórios terceiros, publicado 

em anexo ao presente artigo e que dele faz parte integrante, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2007/74/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2007, fazendo parte 

integrante da presente lei, e constante dos seguintes artigos: 

«Artigo 1.º 

Objecto 

1 - O presente regime estabelece as regras relativas à isenção do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) e dos impostos especiais de consumo (IEC) devidos na 

importação das mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes provenientes 

de um país ou território terceiro. 

2 - O presente regime é ainda aplicável às mercadorias transportadas na bagagem do 

viajante, quando a viagem tenha início num Estado membro e implique o trânsito 

através de um país terceiro, ou tenha início num território terceiro, caso o viajante não 

faça prova de que as mercadorias foram adquiridas nas condições gerais de tributação 

de um Estado membro e não beneficiaram de qualquer reembolso do IVA e dos IEC. 

3 - O sobrevoo sem aterragem não é considerado trânsito, na acepção do número 

anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Artigo 2.º 

Definições 

1 - Para efeitos do presente regime, entende-se por: 

a) «Aviação de recreio privada» e «navegação de recreio privada», o uso de uma 

aeronave ou de uma embarcação pelo seu proprietário ou por uma pessoa singular 

ou colectiva que a utilize mediante aluguer ou a outro título, para fins não 

comerciais, designadamente para fins que não sejam o transporte de pessoas, de 

mercadorias ou a prestação de serviços, a título oneroso, ou no interesse das 

autoridades públicas;  

b) «Bagagem pessoal», o conjunto da bagagem que o viajante apresenta às 

autoridades aduaneiras no momento da sua chegada, bem como as mercadorias 

que apresente posteriormente às mesmas autoridades, desde que prove terem sido 

registadas como bagagem acompanhada, no momento da partida, junto da 

empresa que lhe assegurou o transporte; 

c) «País terceiro» e «território terceiro», um país ou um território como tal definido, 

para os respectivos efeitos, no Código do IVA e no Código dos IEC; 

d) «Viajante»: 

i) Qualquer pessoa que entre temporariamente no território nacional e aqui não 

possua a sua residência habitual; 

ii) Qualquer pessoa que regresse ao território nacional onde possui a sua 

residência habitual, após uma estadia temporária num país ou território 

terceiro; 

iii) A tripulação de um meio de transporte utilizado no tráfego entre um país ou 

território terceiro e o território nacional; 

e) «Viajantes que utilizam transportes aéreos» e «viajantes que utilizam transportes 

marítimos», os viajantes que viajam por via aérea ou marítima, com excepção da 

aviação de recreio privada ou da navegação de recreio privada. 
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2 - Para efeitos do IVA e dos IEC, as mercadorias contidas na bagagem dos viajantes 

provenientes do Principado do Mónaco e da Ilha de Man são consideradas como 

provenientes, respectivamente, de França e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte. 

3 - Para efeitos do IVA, as mercadorias contidas na bagagem dos viajantes provenientes das 

zonas de soberania do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte situadas em 

Akrotiri e Dhekelia, são consideradas como provenientes da República do Chipre.      

4 - Para efeitos dos IEC, as mercadorias contidas na bagagem dos viajantes provenientes de 

São Marinho são consideradas como provenientes de Itália. 

Artigo 3.º 

Isenções 

1 - As mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes estão isentas do IVA e dos 

IEC, com base nos limiares pecuniários e quantitativos estabelecidos nos artigos 4.º a 

6.º, na condição de se tratarem de importações sem carácter comercial. 

2 - As importações abrangidas pelo número anterior são as que tenham um carácter 

ocasional e respeitem exclusivamente a mercadorias reservadas ao uso pessoal ou 

familiar dos viajantes ou que se destinem a oferta, não podendo representar, quer pela 

natureza das mercadorias, quer pela sua quantidade, qualquer objectivo de ordem 

comercial.  

Artigo 4.º 

Limiares pecuniários 

1 - Estão isentas do IVA e dos IEC as importações de mercadorias, com excepção das 

referidas no artigo 5.º, cujo valor total não exceda € 300, por viajante. 

2 - Para os viajantes que utilizem os transportes aéreos e marítimos o limiar pecuniário 

referido no número anterior é de € 430. 

3 - O limiar de isenção é reduzido para € 150, relativamente aos viajantes de idade inferior 

a 15 anos, independentemente do meio de transporte utilizado. 
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4 - Quando o valor global de várias mercadorias exceder, por viajante, os limiares 

pecuniários, a isenção é concedida até ao limite desses montantes para aquelas 

mercadorias que, se importadas separadamente, poderiam beneficiar da isenção, não 

podendo o valor de uma mercadoria ser fraccionado. 

5 - Para efeitos de aplicação dos números anteriores não é tomado em consideração o 

valor das mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes, importadas 

temporariamente ou reimportadas na sequência de exportação temporária, bem como 

o valor dos medicamentos correspondentes às necessidades pessoais dos viajantes.  

Artigo 5.º  

Limites quantitativos 

1 - Estão isentos do IVA e dos IEC: 

a) Os produtos constantes do Mapa I, anexo ao presente regime, dentro dos limites 

nele indicados; 

b) O combustível contido no reservatório normal dos meios de transporte a motor e 

o contido num reservatório portátil numa quantidade que não exceda 10 litros. 

2 - As isenções previstas na alínea a) do número anterior não são aplicáveis aos viajantes de 

idade inferior a 17 anos. 

3 - A isenção pode ser aplicada a qualquer combinação dos produtos de tabaco ou dos tipos 

de álcoois e bebidas alcoólicas, mencionados nas alíneas a) e b) do Mapa I, anexo ao 

presente regime, desde que o total das proporções utilizadas não exceda 100% das 

isenções totais estabelecidas para qualquer um dos produtos referidos em cada alínea.  

4 - O valor das mercadorias referidas neste artigo não é tomado em consideração para 

efeitos da aplicação da isenção prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo anterior.    

Artigo 6.º  

Tripulação de um meio de transporte 

No caso das mercadorias contidas na bagagem da tripulação de um meio de transporte, por 

ocasião de uma viagem efectuada no âmbito da sua actividade profissional, são aplicáveis as 

isenções previstas nos artigos 4.º e 5.º, desde que: 
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a) O seu valor total não exceda € 200, por tripulante; 

b) Os produtos de tabaco não excedam os limites quantitativos referidos no Mapa II, 

anexo ao presente regime. 

Artigo 7.º  

Limite mínimo para cobrança 

O IVA e os IEC não são objecto de cobrança quando os respectivos montantes sejam 

iguais ou inferiores a € 10.»    

ANEXO  

Mapa I 

(A que se refere o artigo 5.º)  

  
a) Produtos de tabaco: 
Cigarros …………..………………………………………………... 
 

200 unidades 

Ou  
Cigarrilhas (charutos com um peso máximo de 3g por unidade) …… 100 unidades 
Ou  
Charutos......................................................................................................... 50 unidades 
Ou  
Tabaco para fumar........................................................................................ 250 gramas 

 
 
b) Álcoois e bebidas alcoólicas: 
 

 

Álcool e bebidas alcoólicas de teor alcoólico superior a 22% vol. ou 
álcool etílico não desnaturado de teor alcoólico igual ou superior a 
80% vol……………………………………........................................... 

 
No total 1 litro 

 
ou 
 

 

Álcool e bebidas alcoólicas de teor alcoólico não superior a 22 % vol. No total 2 litros 
  
c) Vinho tranquilo...................................................................................... No total 4 litros 

 
d) Cerveja………………………………………………………….. 
 

 
No total 16 litros 
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Mapa II 

 

(A que se refere o artigo 6.º)  

 

  
Produtos de tabaco: 

Cigarros ……………………………………………………... 
 

80 unidades 

Ou  
Cigarrilhas (charutos com um peso máximo de 3g por 
unidade) 
…………………………………………………………... 

 
20 unidades 

 
ou 

 

 
Charutos ............................................................................................. 

 
10 unidades 

 
ou 

 

 
Tabaco para fumar ........................................................................... 

 
50 gramas 

 

 
 

 

2 - É revogado o Decreto-Lei n.º 179/88, de 19 de Maio. 
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DIRECTIVA 2007/74/CE DO CONSELHO 

de 20 de Dezembro de 2007 

Relativa à isenção do imposto sobre o valor acrescentado e dos impostos especiais de 
consumo cobrados sobre as mercadorias importadas por viajantes provenientes de países 

terceiros 

 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 93.º, 
Tendo em conta a proposta da Comissão, 

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu, 
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, 
Considerando o seguinte: 

(1) A Directiva 69/169/CEE do Conselho, de 28 de Maio de 1969, relativa à harmonização das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes às franquias dos impostos sobre consumos 
específicos cobrados na importação no tráfego internacional de viajantes2, estabeleceu um regime 
comunitário de isenções fiscais. Embora continue a ser necessário manter esse regime a fim de prevenir 

a dupla tributação, assim como nos casos em que, dadas as condições de importação das mercadorias, 
não se verifique a necessidade habitual de protecção da economia, o mesmo deverá continuar a ser 
aplicável unicamente às importações de mercadorias sem carácter comercial contidas na bagagem 

pessoal de viajantes provenientes 
de países terceiros. 
(2) Contudo, atendendo ao grande número de alterações necessárias, à necessidade de adaptar a 

Directiva 69/169/CEE ao alargamento e às novas fronteiras externas da Comunidade, assim como à 
necessidade de, por motivos de clareza, reestruturar e simplificar determinadas disposições, justifica-se a 
revisão completa e a revogação e substituição da Directiva 69/169/CEE. 
(3) Os limites quantitativos e os limiares pecuniários a que estão sujeitas as isenções deverão 

corresponder às necessidades actuais dos Estados-Membros. 
(4) O limiar pecuniário deverá ter em conta as alterações no valor real do dinheiro desde o último 
aumento registado em 1994 e reflectir também a abolição dos limites quantitativos aplicáveis aos bens 

sujeitos a impostos especiais de consumo em determinados Estados-Membros, que ficam agora 
abrangidos pelo limiar geral aplicável ao imposto sobre o valor acrescentado. 
(5) A facilidade de realizar compras em países terceiros pode originar problemas para os Estados-

Membros que possuem fronteiras terrestres com países terceiros em que os preços são 
consideravelmente inferiores. Justifica-se, por conseguinte, a fixação de um limiar pecuniário inferior no 

caso das deslocações que não sejam efectuadas por via aérea ou marítima. 
(6) De acordo com a experiência adquirida pela Comissão, as quantidades de produtos do tabaco e de 

bebidas alcoólicas revelaram-se, em geral, adequadas, devendo por conseguinte ser mantidas. 
(7) Os limites quantitativos para a isenção dos impostos especiais de consumo deverão reflectir o actual 
regime de tributação dessas mercadorias nos Estados-Membros. 

Consequentemente, é oportuno fixar um limite para a cerveja e suprimir os limites aplicáveis aos 
perfumes, ao café e ao chá. 
(8) É conveniente autorizar os Estados-Membros a fixarem limites inferiores no que respeita aos limiares 

pecuniários aplicáveis às crianças e a excluírem os menores da isenção para os produtos do tabaco e 
para as bebidas alcoólicas, a fim de assegurar um nível elevado de protecção da saúde. 
(9) Atendendo à necessidade de promover um nível elevado de protecção da saúde humana para os 
cidadãos comunitários, convém autorizar os Estados-Membros a aplicarem limites quantitativos reduzidos 

no que se refere à isenção aplicável aos produtos do tabaco. 
(10) A fim de ter em conta a situação especial de determinadas pessoas no que respeita ao seu local de 
residência ou de trabalho, os Estados-Membros deverão igualmente ter 

a possibilidade de aplicar isenções mais rigorosas no caso dos trabalhadores fronteiriços, das pessoas que 
residem junto das fronteiras comunitárias e da tripulação dos meios de transporte utilizados no tráfego 
internacional. 

(11) Importa recordar que a Áustria tem uma fronteira terrestre comum com Samnauntal, enclave suíço 
onde é aplicado um regime fiscal específico de que resulta uma tributação significativamente mais baixa 
do que a vigente no resto da Suíça e designadamente no cantão de Graubünden de que Samnauntal faz 

                                                 
2
 JO L 133 de 4.6.1969, p. 6. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2005/93/CE (JO L 

346 de 29.12.2005, p. 16). 

JO L 347 de 11.12.2006, p. 1. Directiva alterada pela Directiva 2006/138/CE (JO L 384 de 29.12.2006, p. 92). 
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parte. Atendendo a essa situação especial, que levou a Áustria a aplicar limites quantitativos mínimos 
para os produtos do tabaco provenientes desse enclave, em conformidade com o n.º 8 do artigo 5.º da 
Directiva 69/169/CEE, é conveniente permitir que aquele Estado-Membro aplique, apenas em relação a 

Samnauntal, o limite mínimo previsto pela presente directiva para os produtos do tabaco. 
(12) No que se refere aos Estados-Membros que não fazem parte da zona euro, deverá ser criado um 
mecanismo que permita a conversão em moeda nacional dos montantes expressos em euros, garantindo 

assim a igualdade de tratamento nos Estados-Membros. 

(13) O montante em relação ao qual os Estados-Membros estão autorizados a não cobrar quaisquer 
impostos sobre a importação de mercadorias deverá ser aumentado, a fim de reflectir os valores 
monetários actuais, 

APROVOU A PRESENTE DIRECTIVA: 
 

CAPÍTULO I 

OBJECTO E DEFINIÇÕES 
 

Artigo 1.º 
 

A presente directiva estabelece as regras relativas à isenção do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
e dos impostos especiais de consumo cobrados sobre as mercadorias importadas na bagagem pessoal de 
viajantes provenientes de um país terceiro ou de um território onde não sejam aplicáveis as disposições 

comunitárias em matéria de IVA e/ou de impostos especiais de consumo, na acepção do artigo 3.o 
 

Artigo 2.º 

 
Sempre que a viagem implicar o trânsito através do território de um país terceiro ou tiver início num dos 
territórios a que se refere o artigo 1.º, a presente directiva é aplicável se o viajante não puder provar que 
as mercadorias transportadas na sua bagagem foram adquiridas nas condições gerais de tributação do 

mercado interno de um Estado-Membro e não beneficiam de qualquer reembolso do IVA ou dos impostos 
especiais de consumo.  
O sobrevoo sem aterragem não é considerado trânsito. 

 
Artigo 3.º 

 

Para efeitos da presente directiva, entende-se por: 
1. «País terceiro», um país que não seja Estado-Membro da União Europeia. 

Tendo em conta a Convenção Fiscal entre a França e o Principado do Mónaco datada de 18 de Maio de 
1963 e o Acordo de Amizade e Boa Vizinhança entre a Itália e a República de São Marinho datado de 31 

de Março de 1939, nem o Mónaco nem São Marinho são considerados países terceiros no que se refere 
aos impostos especiais de consumo. 
2. «Território onde não sejam aplicáveis as disposições comunitárias em matéria de IVA e/ou de impostos 

especiais de consumo», qualquer território, que não seja o território de um país terceiro, onde não seja 
aplicável a Directiva 2006/112/CE (1) e/ou a Directiva 92/12/CEE. 
Tendo em conta o Acordo entre os Governos do Reino Unido e da Ilha de Man sobre Alfândegas e 

Impostos Especiais de Consumo e Matérias Conexas datado de 15 de Outubro de 1979, a Ilha de Man 
não é considerada um território onde não sejam aplicáveis as disposições comunitárias em matéria de 
IVA e/ou de impostos especiais de consumo. 
3. «Passageiros dos transportes aéreos» e «passageiros dos transportes marítimos», os passageiros que 

viajam por via aérea ou marítima, com excepção da aviação de recreio privada ou da navegação de 
recreio privada. 
4. «Aviação de recreio privada» e «navegação de recreio privada», a utilização de uma aeronave ou de 

um navio de mar pelo seu proprietário ou por uma pessoa singular ou 
colectiva que a possa utilizar mediante aluguer ou a outro título, para fins não comerciais e, em especial, 
para fins que não sejam o transporte de pessoas ou de mercadorias ou a prestação de serviços a título 

oneroso ou no interesse das 
autoridades públicas. 
5. «Zona fronteiriça», uma zona que não pode exceder 15 km de profundidade em linha recta calculada a 
contar da fronteira de um Estado-Membro e que inclui as circunscrições administrativas locais cujo 

território se encontre parcialmente 
nela compreendido; os Estados-Membros podem prever derrogações nesta matéria. 
6. «Trabalhador fronteiriço», a pessoa cujas actividades normais a obrigam a deslocar-se ao outro lado 

da fronteira nos seus dias de trabalho. 
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CAPÍTULO II 
ISENÇÕES 

 

SECÇÃO 1 
Disposições comuns 

 

Artigo 4.º 

 
Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo, com base em limiares 
pecuniários ou em limites quantitativos, as mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes, 

desde que se trate de importações sem carácter comercial. 
 

Artigo 5.º 

 
Para efeitos da aplicação das isenções, entende-se por bagagem pessoal o conjunto da bagagem que o 
viajante pode apresentar às autoridades aduaneiras no momento da sua chegada, bem como a bagagem 
que apresente posteriormente às mesmas autoridades, 

desde que prove ter sido registada como bagagem acompanhada, no momento da partida, junto da 
empresa que lhe assegurou o transporte. O combustível que não seja o referido no artigo 11.º não é 
considerado bagagem pessoal. 

 
Artigo 6.º 

 

Para efeitos da aplicação das isenções, considera-se que são desprovidas de carácter comercial as 
importações que: 
a) Tenham carácter ocasional; 
b) Respeitem exclusivamente a mercadorias reservadas ao uso pessoal ou familiar dos viajantes ou se 

destinem a oferta. 
A natureza ou a quantidade das mercadorias importadas não pode traduzir qualquer preocupação de 
ordem comercial. 

 
SECÇÃO 2 

Limiares pecuniários 

 
Artigo 7.º 

 
1. Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo as importações de 

mercadorias, com excepção das referidas na secção 3, cujo valor total não exceda 300 EUR por pessoa. 
No caso dos passageiros dos transportes aéreos e marítimos, o limiar pecuniário especificado no primeiro 
parágrafo é de 430 EUR. 

2. Os Estados-Membros podem reduzir o limiar pecuniário relativamente aos viajantes de idade inferior a 
15 anos, independentemente do meio de transporte utilizado. Esse limiar pecuniário não pode, todavia, 
ser inferior a 150 EUR. 

3. Para efeitos da aplicação dos limiares pecuniários, o valor de uma mercadoria não pode ser 
fraccionado. 
4. O valor da bagagem pessoal dos viajantes, importada temporariamente ou reimportada na sequência 
de exportação temporária, e o valor dos medicamentos correspondentes às necessidades pessoais dos 

viajantes não são tomados em consideração para efeitos da aplicação das isenções referidas nos n.ºs 1 e 
2. 
 

SECÇÃO 3 
Limites quantitativos 

 

Artigo 8.º 
 
1. Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo as importações das 
categorias de produtos do tabaco a seguir indicadas, dentro dos limites quantitativos superiores ou 

inferiores a seguir indicados: 
a) 200 cigarros ou 40 cigarros; 
b) 100 cigarrilhas ou 20 cigarrilhas; 

c) 50 charutos ou 10 charutos; 
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d) 250 g de tabaco para fumar ou 50 g de tabaco para fumar. 
Cada quantidade especificada nas alíneas a) a d) representa, para efeitos do n.º 4, 100 % das isenções 
totais estabelecidas relativamente a produtos do tabaco. 

As cigarrilhas são charutos com um peso máximo de 3 g por unidade. 
2. Os Estados-Membros podem estabelecer uma distinção entre os passageiros dos transportes aéreos e 
os viajantes que utilizam outros meios de transporte, aplicando só a estes últimos os limites quantitativos 

inferiores especificados no n.º 1. 

3. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2, a Áustria pode, enquanto o regime fiscal no enclave suíço de 
Samnauntal for diferente do regime aplicável no resto do Cantão de Graubünden, limitar a aplicação do 
limite quantitativo inferior para os produtos do tabaco introduzidos no seu território por viajantes 

directamente provenientes do enclave suíço de Samnauntal. 
4. Relativamente a qualquer viajante, a isenção pode ser aplicada a qualquer combinação de produtos do 
tabaco, desde que o total das percentagens utilizadas de cada isenção estabelecida não exceda 100 %. 

 
Artigo 9.º 

 
1. Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo os álcoois e as bebidas 

alcoólicas, com excepção do vinho tranquilo e da cerveja, dentro dos seguintes limites quantitativos: 
a) Um total de 1 litro de álcool e de bebidas alcoólicas de teor alcoólico superior a 22 % vol ou de álcool 
etílico não desnaturado de teor alcoólico igual ou superior a 80 % vol; 

b) Um total de 2 litros de álcool e de bebidas alcoólicas de teor alcoólico não superior a 22 % vol. 
Cada quantidade especificada nas alíneas a) e b) representa, para efeitos do n.º 2, 100 % das isenções 
totais estabelecidas relativamente aos álcoois e bebidas alcoólicas. 

2. Relativamente a qualquer viajante, a isenção pode ser aplicada a qualquer combinação dos tipos de 
álcoois e bebidas alcoólicas referidos no n.º 1, desde que o total das percentagens utilizadas de cada 
isenção estabelecida não exceda 100 %. 
3. Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo um total de 4 litros de 

vinho tranquilo e de 16 litros de cerveja. 
 

Artigo 10.º 

 
As isenções previstas nos artigos 8.º e 9.º não são aplicáveis aos viajantes de idade inferior a 17 anos. 
 

Artigo 11.º 
 

Os Estados-Membros isentam do IVA e dos impostos especiais de consumo, no caso dos meios de 
transporte a motor, o combustível contido no respectivo reservatório normal e uma quantidade de 

combustível que não exceda 10 litros contida num reservatório portátil. 
 

Artigo 12.º 

 
O valor das mercadorias referidas nos artigos 8.º, 9.º e 11.º não é tomado em consideração para efeitos 
da aplicação da isenção prevista no n.º 1 do artigo 7. 

 
CAPÍTULO III 

CASOS ESPECIAIS 
 

Artigo 13.º 
 
1. Os Estados-Membros podem reduzir os limiares pecuniários ou os limites quantitativos, ou ambos, no 

caso dos viajantes das seguintes categorias: 
a) Pessoas residentes numa zona fronteiriça; 
b) Trabalhadores fronteiriços; 

c) Tripulação de um meio de transporte utilizado para viajar a partir de um país terceiro ou a partir de 
um território onde não sejam aplicáveis as disposições comunitárias em matéria de IVA e/ou de impostos 
especiais de consumo. 
2. O disposto no n.º 1 não é aplicável se um viajante classificado numa das categorias acima enumeradas 

puder provar que se dirige para lá da zona fronteiriça do Estado-Membro ou que não está a regressar da 
zona fronteiriça do país terceiro limítrofe. 
O disposto no n.º 1 é, todavia, aplicável aos trabalhadores fronteiriços ou à tripulação dos meios de 

transporte utilizados no tráfego internacional quando importem mercadorias por ocasião de uma 
deslocação efectuada no âmbito da sua actividade profissional. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Artigo 14.º 

 

Os Estados-Membros podem decidir não cobrar IVA ou impostos especiais de consumo sobre a 

importação de mercadorias por um viajante se o montante do imposto a cobrar for igual ou inferior a 10 
EUR. 
 

Artigo 15.º 
 
1. O contravalor em moeda nacional dos montantes expressos em euros a tomar em consideração para a 

execução da presente directiva é fixado anualmente. As taxas aplicáveis são as do primeiro dia útil do 
mês de Outubro. São publicadas no Jornal Oficial da União Europeia, sendo aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro do ano seguinte. 
2. Os Estados-Membros podem proceder ao arredondamento dos montantes em moeda nacional que 

resultem da conversão dos montantes expressos em euros previstos no artigo 7.º, desde que esse 
arredondamento não exceda 5 EUR. 
3. Os Estados-Membros podem manter os limiares pecuniários em vigor aquando da adaptação anual 

prevista no n.º 1 desde que, antes do arredondamento previsto no n.º 2, a conversão dos montantes 
correspondentes expressos em euros conduza a uma alteração da isenção expressa em moeda nacional 
inferior a 5 % ou a uma redução dessa isenção. 

 
Artigo 16.º 

 
De quatro em quatro anos e pela primeira vez em 2012, a Comissão apresenta ao Conselho um relatório 

sobre a aplicação da presente directiva, acompanhado, se necessário, de uma proposta de alteração. 
 

Artigo 17.º 

 
No n.º 9 do artigo 5.o da Directiva 69/169/CEE, a data de 31 de Dezembro de 2007 é substituída pela de 
30 de Novembro de 2008. 

 
Artigo 18.º 

 
A Directiva 69/169/CEE é revogada e substituída pela presente directiva com efeitos a partir de 1 de 

Dezembro de 2008. 
As remissões para a directiva revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente directiva e 
devem ser lidas de acordo com o quadro de correspondência em anexo. 

 
Artigo 19.º 

 

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos artigos 1.º a 15.º com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2008. 
Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à Comissão o texto dessas disposições. 
Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à 

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros. 
2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de direito interno 

que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva. 
 

Artigo 20.º 

 
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 
A presente directiva é aplicável com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2008. 
Contudo, o artigo 17.o é aplicável com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008. 

 
Artigo 21.º 

 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 
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Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 2007. 
 
 

ANEXO 
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 

 

Directiva 69/169/CEE Presente directiva 

Artigo 1.º, n.º 1  

 
Artigo 1.º, n.º 2  
 

Artigo 1.º, n.º 3  
 
Artigo 2.º  
 

Artigo 3.º, ponto 1  
 
Artigo 3.º, ponto 2  

 
Artigo 3.º, ponto 3, primeiro parágrafo  
 

Artigo 3.º, ponto 3, segundo parágrafo  
 
Artigo 4.º, n.º 1, proémio  
 

 
Artigo 4.º, n.º 1, coluna II  
 

Artigo 4.º, n.º 1, alínea a), coluna I  
 
Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), coluna I  

 
Artigo 4.º, n.º 1, alíneas c), d) e e), coluna I  
 
Artigo 4.º, n.º 2, primeiro parágrafo  

 
Artigo 4.º, n.º 2, segundo parágrafo  
 

Artigo 4.º, n.º 3  
 
Artigo 4.º, n.º 4  

 
Artigo 4.º, n.º 5  
 
Artigo 5.º, n.º 1  

 
Artigo 5.º, n.º 2  
 

Artigo 5.º, n.º 3  
 
Artigo 5.º, n.º 4  

 
Artigo 5.º, n.º 5  
 
Artigo 5.º, n.º 6, proémio, primeiro 

travessão  
 
Artigo 5.º, n.º 6, proémio, segundo 

travessão  
 
Artigo 5.º, n.º 7  

 

Artigo 7.º, n.º 1 

 
Artigo 7.º, n.º 2 
 

Artigo 7.º, n.º 3 
 
— 
 

Artigo 7.º, n.º 4 
 
Artigo 6.º 

 
Artigo 5.º 
 

Artigos 5.º e 11.º 
 
Artigo 8.º, n.º 1, proémio, artigo 9.º, n.º 1, 
proémio 

 
— 
 

Artigo 8.º, n.º 1 
 
Artigo 9.oº n.º 1 

 
— 
 
 

Artigo 10.º 
 
— 

 
Artigo 12.º 
 

Artigo 2.º 
 
— 
 

— 
 
Artigo 13.º, n.º 1 

 
— 
 

Artigo 13.º, n.º 2 
 
— 
 

Artigo 3.º, n.º 5 
 
 

Artigo 3.º, n.º 6 
 
 

— 
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Artigo 5.º, n.º 8  
 

Artigo 5.º, n.º 9  
 
Artigo 7.º, n.º 1  
 

Artigo 7.º, n.º 2  
 
Artigo 7.º, n.º 3  

 
Artigo 7.º, n.º 4  
 

Artigo 7.º, n.º 5  
 
Artigo 7.º A, primeiro parágrafo  
 

Artigo 7.º A, segundo parágrafo  
 
Artigo 7.oº B  

 
Artigo 7.º C  
 

Artigo 7.º D  
 
Artigo 8.º, n.º 1  
 

Artigo 8.º, n.º 2, primeiro parágrafo  
 
Artigo 8.º, n.º 2, segundo parágrafo  

 
Artigo 9.º  
 

 
— 

 
— 
 
— 

 
Artigo 15.º, n.º 1 
 

Artigo 15.º, n.º 2 
 
Artigo 15.º, n.º 3 

 
— 
 
— 

 
Artigo 14.º 
 

— 
 
— 

 
— 
 
Artigo [19.º, n.º 1], primeiro parágrafo 

 
Artigo [19.º, n.º 1], primeiro parágrafo 
 

— 
 
Artigo 21.º 
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Decreto-Lei n.º 394-B/84, 

de 26 de Dezembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) 
(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, 

de 20 de Junho) 

 
 
 

 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 566/99, 
de 22 de Dezembro 

Procede à codificação do regime dos impostos 

especiais de consumo incidentes sobre o álcool e 
as bebidas alcoólicas, sobre os produtos 

petrolíferos e sobre os tabacos manufacturados 

 
 
 
 

 
 

Decreto-Lei n.º 179/88, 

de 19 de Maio 
Regime de isenção do IVA e dos impostos 
especiais sobre o consumo cobrados na 

importação de mercadorias contidas na bagagem 
pessoal dos viajantes 

(com as alterações dadas pela Lei n.º 96/1989, de 12 
de Dezembro, pela Lei n.º 65/90, de 28 de Dezembro, 

pela Lei n.º 2/92, de 9 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 
290/92, de 28 de Dezembro, pelo Decreto-Lei 

n.º202/95, de 3 de Agosto) 
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Secção II 

Isenção do IVA na importação de determinados bens 

Artigo 99.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de Janeiro 

O artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de Janeiro, que regula a isenção do IVA na importação 

de determinados bens, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 22.º 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, estão isentas as importações de 

mercadorias que sejam objecto de remessas cujo valor global não exceda € 22. 

2 - Quando o valor das mercadorias contidas numa remessa exceder o montante 

mencionado no número anterior, o IVA não é aplicável quando o valor a cobrar seja 

igual ou inferior a € 10.» 
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Decreto-Lei n.º 31/89, 
de 25 de Janeiro 

Isenta de imposto sobre o valor acrescentado as 

importações de determinados bens 
 

TÍTULO III 
Remessas de valor insignificante 

 

Art. 22.º 
 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, 
estão isentas as importações de mercadorias que sejam 

objecto de remessas cujo valor global não exceda 10 
ecus.  

2 - Não beneficiam da isenção a que se refere o 

número anterior as mercadorias objecto de venda por 
correspondência.  

3 - Quando o valor das mercadorias contidas numa 

remessa exceder os montantes mencionados no n.º 1, 
o imposto sobre o valor acrescentado e os impostos 
especiais sobre o consumo não serão aplicados quando 
o montante global a cobrar for igual ou inferior a 3 

ecus. 
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Secção III 

Transposição da Directiva n.º 2008/8/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008 

Artigo 100.º 

Autorização legislativa no âmbito do IVA  

1 - Fica o Governo autorizado a proceder à transposição para a ordem jurídica interna do artigo 2.º da 

Directiva n.º 2008/8/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008, que altera a Directiva n.º 

2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, no que respeita ao lugar das prestações 

de serviços. 

2 - O sentido e a extensão das alterações a introduzir na legislação do IVA, nos termos da autorização 

legislativa prevista no número anterior, são os seguintes: 

a) Alterar o artigo 6.º do Código do IVA no sentido de estabelecer como regra geral de 

localização das prestações de serviços efectuadas a sujeitos passivos, incluindo as pessoas 

colectivas não abrangidas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do mesmo Código que devam 

estar registadas para efeitos de IVA, o lugar da sede, estabelecimento estável ou domicílio do 

destinatário dos serviços;  

b) Estabelecer no artigo 6.º do Código do IVA, como regra geral de localização das prestações de 

serviços efectuadas a não sujeitos passivos, o lugar da sede, do estabelecimento estável ou 

domicílio do prestador; 

c) Em derrogação às regras gerais referidas nas alíneas a) e b), estabelecer, independentemente da 

natureza do adquirente, as seguintes regras de localização:  

i) Para as operações relacionadas com bens imóveis, incluindo a prestação de serviços de 

alojamento, o lugar onde se situa o imóvel; 

ii) Para as prestações de serviços de transporte de passageiros, o lugar onde se efectua o 

transporte em função das distâncias percorridas; 

iii) Para as prestações de serviços culturais, artísticos, desportivos, científicos, educativos e 

similares, e os serviços de restauração e de catering, o lugar onde essas prestações são 

materialmente executadas;  
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iv) Para as prestações de serviços de restauração e de catering efectuadas a bordo de 

embarcações, aeronaves ou comboios, durante um transporte de passageiros na 

Comunidade, o lugar de partida do transporte;  

v) Para a locação de curta duração de meios de transporte, o lugar onde o bem é colocado 

à disposição do destinatário;  

d) Em derrogação à regra geral referida na alínea b), estabelecer no caso dos serviços prestados a 

não sujeitos passivos, as seguintes regras de localização: 

i) Para as prestações de serviços efectuadas por intermediários actuando em nome e por 

conta de outrem, o lugar onde se efectua a prestação da operação principal; 

ii) Para as prestações de serviços de transporte de bens, com excepção do transporte 

intracomunitário de bens, o lugar onde se efectua o transporte em função das distâncias 

percorridas; 

iii) Para as prestações de serviços de transporte intracomunitário de bens, o lugar de partida 

do transporte; 

iv) Para as prestações de serviços acessórias do transporte e as peritagens e trabalhos 

relativos a bens móveis corpóreos, o lugar onde são materialmente executadas; 

v) Para os serviços de telecomunicações, de radiodifusão e televisão e serviços prestados 

por via electrónica por sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou domicílio 

fora da Comunidade, o lugar onde os destinatários têm o seu domicílio ou residência 

habitual;  

vi) Quando sejam prestados a não sujeitos passivos estabelecidos ou domiciliados fora da 

Comunidade, o lugar do domicílio ou residência habitual do destinatário dos seguintes 

serviços: cessões de direitos de autor, de patentes, licenças, marcas industriais e 

comerciais e de direitos similares; prestações de serviços de publicidade; prestações de 

serviços de consultores, engenheiros, gabinetes de estudos, advogados, peritos 

contabilistas e prestações similares, bem como o tratamento de dados e o fornecimento 

de informações; obrigações de não exercer, total ou parcialmente, uma actividade 

profissional ou dos direitos referidos nesta alínea; operações bancárias, financeiras e de 

seguros, com excepção do aluguer de cofres-fortes; colocação de pessoal à disposição; 

locação de bens móveis corpóreos, com excepção dos meios de transporte; acesso aos 
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sistemas de distribuição de gás natural e de electricidade, bem como prestações de 

serviços de transporte através desses sistemas, e prestações de outros serviços 

directamente relacionados; serviços de telecomunicações; serviços de radiodifusão e 

televisão e serviços prestados por via electrónica; 

e)  Utilizar a possibilidade conferida no artigo 59.º-A da Directiva n.º 2006/112/CE do Conselho, 

de 28 de Novembro de 2006, para prever a tributação em território nacional das seguintes 

prestações de serviços: 

i) A locação de meios de transporte efectuada por prestadores que não tenham sede, 

estabelecimento estável ou domicílio na Comunidade a não sujeitos passivos, quando a 

sua efectiva utilização ocorra em território nacional;  

ii) A locação de bens móveis corpóreos, com excepção dos meios de transporte, efectuada 

por prestadores com sede, estabelecimento estável ou domicílio em território nacional, a 

residentes fora da Comunidade, quando a efectiva utilização desses bens ocorra em 

território nacional; 

f)  Considerar como sujeitos passivos os destinatários das prestações de serviços abrangidas pela 

alínea a), quando os prestadores não tenham em território nacional a sede, estabelecimento 

estável ou domicílio;  

g)  Estabelecer a obrigação de entrega de um anexo recapitulativo por sujeitos passivos 

abrangidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA, que prestem serviços a 

sujeitos passivos registados em outros Estados membros, relativamente aos quais o imposto 

seja devido no Estado membro do adquirente.   

3 - Fica o Governo autorizado a transpor para o ordenamento interno a Directiva n.º 2008/9/CE do 

Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008, que define as modalidades de reembolso do IVA a sujeitos 

passivos não estabelecidos no Estado membro de reembolso mas estabelecidos noutro Estado 

membro, bem como a proceder aos necessários ajustamentos nos procedimentos de reembolso aos 

sujeitos passivos estabelecidos fora da Comunidade. 

4 - O sentido e a extensão das alterações a introduzir na legislação do IVA, nos termos da autorização 

legislativa prevista no número anterior, são as seguintes: 
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a) Estabelecer um sistema electrónico de recepção e processamento dos pedidos de reembolso 

de IVA; 

b) Prever que os pedidos de reembolso devem respeitar a montantes de IVA superiores a € 400, 

no caso de períodos de imposto inferiores a um ano civil mas não inferiores a três meses, ou 

a € 50, no caso de pedidos respeitantes a períodos de reembolso de um ano civil ou à parte 

restante de um ano civil; 

c) Determinar que os pedidos de reembolso devem ser decididos no prazo de quatro meses a 

contar da recepção do pedido, sendo esse prazo elevado para seis ou oito meses, 

respectivamente, quando para a apreciação do reembolso a administração tributária tenha 

formulado um ou dois pedidos de informação adicional;   

d) Impor o pagamento dos reembolsos no prazo máximo de 10 dias úteis a contar do termo 

dos prazos referidos na alínea anterior.  
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DIRECTIVA 2008/8/CE DO CONSELHO 
de 12 de Fevereiro de 2008 

que altera a Directiva 2006/112/CE no que diz respeito ao lugar das prestações de serviços 
 

Artigo 2.o 

 
A partir de 1 de Janeiro de 2010, a Directiva 2006/112/CE é alterada do seguinte modo: 
1. O capítulo 3 do título V passa a ter a seguinte redacção: 

 
"CAPÍTULO 3 

 
Lugar das prestações de serviços 

 
Secção 1 

Definições 

 
Artigo 43.o 

 

Para efeitos da aplicação das regras relativas ao lugar das prestações de serviços: 
1. O sujeito passivo que também exerça actividades ou realize operações que não sejam consideradas 
entregas de bens nem prestações de serviços tributáveis, nos termos do n.o 1 do artigo 2.o, é 
considerado sujeito passivo relativamente a todos os serviços que lhe sejam prestados. 

2. Uma pessoa colectiva que não seja sujeito passivo e esteja registada para efeitos do IVA é considerada 
sujeito passivo. 
 

Secção 2 
Disposições gerais 

 

Artigo 44.o 
 
O lugar das prestações de serviços efectuadas a um sujeito passivo agindo nessa qualidade é o lugar 
onde esse sujeito passivo tem a sede da sua actividade económica. Todavia, se esses serviços forem 

prestados a um estabelecimento estável do sujeito passivo situado num lugar diferente daquele onde 
este tem a sede da sua actividade económica, o lugar das prestações desses serviços é o lugar onde está 

situado o estabelecimento estável. Na falta de sede ou de estabelecimento estável, o lugar das 

prestações dos serviços é o lugar onde o sujeito passivo destinatário tem domicílio ou residência habitual. 
 

Artigo 45.o 

 
O lugar das prestações de serviços efectuadas a uma pessoa que não seja sujeito passivo é o lugar onde 
o prestador tem a sede da sua actividade económica. Todavia, se esses serviços forem prestados a partir 
de um estabelecimento estável do prestador situado num lugar diferente daquele onde o prestador tem a 

sede da sua actividade económica, o lugar das prestações desses serviços é o lugar onde está situado o 
estabelecimento estável. Na falta de sede ou de estabelecimento estável, o lugar das prestações dos 
serviços é o lugar onde o prestador tem domicílio ou residência habitual. 

 
Secção 3 

Disposições específicas 

 
Subsecção 1 

Prestações de serviços efectuadas por intermediários a pessoas que não sejam sujeitos 
passivos 

 
Artigo 46.o 

 

O lugar das prestações de serviços efectuadas por intermediários agindo em nome e por conta de outrem 
a pessoas que não sejam sujeitos passivos é o lugar onde, nos termos da presente directiva, se efectua a 
prestação da operação principal. 
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Subsecção 2 
Prestações de serviços relacionadas com bens imóveis 

 

Artigo 47.o 
 
O lugar das prestações de serviços relacionadas com bens imóveis, incluindo os serviços prestados por 

peritos e agentes imobiliários, a prestação de serviços de alojamento no sector hoteleiro ou em sectores 

com funções análogas, tais como campos de férias ou terrenos destinados a campismo, a concessão de 
direitos de utilização de bens imóveis e os serviços de preparação e de coordenação de obras em 
imóveis, tais como os serviços prestados por arquitectos e por empresas de fiscalização de obras, é o 

lugar onde está situado o bem imóvel. 
 

Subsecção 3 

Prestações de serviços de transporte 
 

Artigo 48.o 
 

O lugar das prestações de serviços de transporte de passageiros é o lugar onde se efectua o transporte 
em função das distâncias percorridas. 
 

Artigo 49.o 
 
O lugar das prestações de serviços de transporte de bens, com excepção do transporte intracomunitário 

de bens, efectuadas a pessoas que não sejam sujeitos passivos é o lugar onde se efectua o transporte 
em função das distâncias percorridas. 
 

Artigo 50.o 

 
O lugar das prestações de serviços de transporte intracomunitário de bens efectuadas a pessoas que não 
sejam sujeitos passivos é o lugar de partida do transporte. 

 
Artigo 51.o 

 

Entende-se por "transporte intracomunitário de bens" o transporte de bens cujos lugares de partida e 
chegada se situem no território de dois Estados-Membros diferentes. 

Entende-se por "lugar de partida" o lugar onde tem efectivamente início o transporte dos bens, não 
considerando os trajectos efectuados para chegar ao lugar onde se encontram os bens, e por "lugar de 

chegada" o lugar onde termina efectivamente o transporte dos bens. 
 

Artigo 52.o 

 
Os Estados-Membros podem não submeter ao IVA a parte do transporte intracomunitário de bens 
destinados a pessoas que não sejam sujeitos passivos, correspondente aos trajectos efectuados em 

águas que não façam parte do território da Comunidade. 
 

Subsecção 4 
 

Prestações de serviços culturais, artísticos, desportivos, científicos, educativos, recreativos e similares, 
prestações de serviços acessórios dos transportes, peritagens e trabalhos relativos a bens móveis 
 

Artigo 53.o 
 
O lugar das prestações de serviços e das prestações de serviços acessórios, relativos a actividades 

culturais, artísticas, desportivas, científicas, educativas, recreativas ou similares, tais como feiras e 
exposições, incluindo as prestações de serviços dos organizadores dessas actividades, é o lugar onde 
essas actividades são materialmente executadas. 
 

Artigo 54.o 
 
O lugar das prestações dos serviços a seguir enumerados efectuadas a pessoas que não sejam sujeitos 

passivos é o lugar onde essas prestações são materialmente executadas: 
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a) Actividades acessórias dos transportes, tais como carga, descarga, manutenção e actividades 
similares; 
b) Peritagens e trabalhos relativos a bens móveis corpóreos. 

 
Subsecção 5 

Prestações de serviços de restauração e de catering 

 

Artigo 55.o 
 
O lugar das prestações de serviços de restauração e de catering que não sejam materialmente 

executadas a bordo de embarcações, aeronaves ou comboios durante uma parte de um transporte de 
passageiros efectuada no interior da Comunidade é o lugar onde essas prestações são materialmente 
executadas. 

 
Subsecção 6 

Locação de meios de transporte 
 

Artigo 56.o 
 

1. O lugar das prestações de serviços de locação de curta duração de um meio de transporte é o lugar 

onde tal meio de transporte é efectivamente colocado à disposição do destinatário. 
2. Para efeitos do n.o 1, entende-se por "curta duração" a posse ou utilização contínua do meio de 
transporte durante um período não superior a trinta dias e, tratando-se de embarcações, durante um 

período não superior a noventa dias. 
 

Subsecção 7 
Prestações de serviços de restauração e de catering para consumo a bordo de embarcações, 

aeronaves ou comboios 
 

Artigo 57.o 

 
1. O lugar das prestações de serviços de restauração e de catering que sejam materialmente executadas 
a bordo de embarcações, aeronaves ou comboios durante a parte do transporte de passageiros efectuada 

no território da Comunidade é o ponto de partida do transporte de passageiros. 
2. Para efeitos do n.o 1, entende-se por "parte de um transporte de passageiros efectuada no território 

da Comunidade" a parte de um transporte efectuada sem escala fora da Comunidade, entre o lugar de 
partida e o lugar de chegada do transporte de passageiros. 

Entende-se por "lugar de partida de um transporte de passageiros" o primeiro ponto previsto para o 
embarque de passageiros na Comunidade, eventualmente após uma escala fora da Comunidade. 
Entende-se por "lugar de chegada de um transporte de passageiros" o último ponto previsto para o 

desembarque na Comunidade de passageiros que tenham embarcado no território da Comunidade, 
eventualmente antes de uma escala fora da Comunidade. 
No caso de um transporte de ida e volta, o trajecto de volta é considerado um transporte distinto. 

 
Subsecção 8 

Prestação de serviços electrónicos a pessoas que não sejam sujeitos passivos 
 

Artigo 58.o 
 
O lugar das prestações dos serviços prestados por via electrónica, nomeadamente os referidos no anexo 

II, quando efectuadas a pessoas que não sejam sujeitos passivos, estabelecidas ou com domicílio ou 
residência habitual num Estado-Membro, por um sujeito passivo que tenha a sede da sua actividade 
económica ou disponha de um estabelecimento estável a partir do qual é efectuada a prestação de 

serviços fora da Comunidade ou, na falta de sede ou de estabelecimento estável, tenha domicílio ou 
residência habitual fora da Comunidade, é o lugar onde as pessoas que não são sujeitos passivos estão 
estabelecidas ou têm domicílio ou residência habitual. 
O facto de o prestador de serviços e o destinatário comunicarem por correio electrónico não significa por 

si só que o serviço seja prestado por via electrónica. 
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Subsecção 9 
Prestações de serviços efectuadas a pessoas que não sejam sujeitos passivos e que estejam 

estabelecidas fora da Comunidade 

 
Artigo 59.o 

 

O lugar das prestações dos serviços a seguir enumerados, efectuadas a pessoas que não sejam sujeitos 

passivos e estejam estabelecidas ou tenham domicílio ou residência habitual fora da Comunidade, é o 
lugar onde essas pessoas estão estabelecidas ou têm domicílio ou residência habitual: 
a) Cessões e concessões de direitos de autor, de patentes, de licenças, de marcas industriais e 

comerciais e de outros direitos similares; 
b) Prestações de serviços de publicidade; 
c) Prestações de serviços de consultores, engenheiros, gabinetes de estudo, advogados, peritos 

contabilistas e outras prestações similares e, bem assim, tratamento de dados e fornecimento de 
informações; 
d) Obrigações de não exercer, total ou parcialmente, uma actividade profissional ou um dos direitos 
referidos no presente artigo; 

e) Operações bancárias, financeiras e de seguros, incluindo as de resseguro, com excepção do aluguer de 
cofres-fortes; 
f) Colocação de pessoal à disposição; 

g) Locação de bens móveis corpóreos, com excepção de todos os meios de transporte; 
h) Acesso aos sistemas de distribuição de gás natural e de electricidade, bem como prestações de 
serviços de transporte ou transmissão através desses sistemas, e prestação de outros serviços 

directamente relacionados; 
i) Serviços de telecomunicações; 
j) Serviços de radiodifusão e televisão; 
k) Serviços prestados por via electrónica, nomeadamente os referidos no anexo II. 

O facto de o prestador de serviços e o destinatário comunicarem por correio electrónico não significa por 
si só que o serviço seja prestado por via electrónica. 
 

Subsecção 10 
Prevenção da dupla tributação ou da não tributação 

 

Artigo 59.o-A 
 

A fim de evitar casos de dupla tributação, de não tributação ou de distorções de concorrência, os 
Estados-Membros podem, no que diz respeito aos serviços cujo lugar de prestação se rege pelos artigos 

44.o, 45.o, 56.o e 59.o, considerar: 
a) O lugar das prestações desses serviços ou de alguns desses serviços situado no seu território como se 
estivesse situado fora da Comunidade, quando a utilização e a exploração efectivas dos serviços tenham 

lugar fora da Comunidade; 
b) O lugar das prestações desses serviços ou de alguns desses serviços situado fora da Comunidade 
como se estivesse situado no seu território, quando a utilização e a exploração efectivas dos serviços 

tenham lugar no seu território. 
Todavia, a presente disposição não é aplicável aos serviços prestados por via electrónica a pessoas que 
não sejam sujeitos passivos e que estejam estabelecidas fora da Comunidade. 
 

Artigo 59.o-B 
 
Os Estados-Membros aplicam a alínea b) do artigo 59.o-A aos serviços de telecomunicações e aos 

serviços de radiodifusão e televisão a que se refere a alínea j) do primeiro parágrafo do artigo 59.o, 
prestados a pessoas que não sejam sujeitos passivos, estabelecidas ou com domicílio ou residência 
habitual num Estado-Membro, por sujeitos passivos cuja sede de actividade económica ou 

estabelecimento estável a partir do qual são prestados os serviços se situe fora da Comunidade ou que, 
na falta de sede ou de estabelecimento estável, tenham domicílio ou residência habitual fora da 
Comunidade.". 
2. O segundo parágrafo do n.o 2 do artigo 98.o passa a ter a seguinte redacção: 

"As taxas reduzidas não se aplicam aos serviços prestados por via electrónica.". 
3. A parte introdutória do artigo 170.o passa a ter a seguinte redacção: 
"Os sujeitos passivos que, na acepção do artigo 1.o da Directiva 86/560/CEE [*****], do ponto 1 do 

artigo 2.o e do artigo 3.o da Directiva 2008/9/CE [******] e do artigo 171.o da presente directiva, não 
estejam estabelecidos no Estado-Membro em que efectuam as aquisições de bens e de serviços ou as 
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importações de bens sobre os quais incide o IVA têm direito a obter o seu reembolso, desde que os bens 
ou serviços sejam utilizados para as operações seguintes: 
4. O artigo 171.o é alterado do seguinte modo: 

a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacção: 
"1. O reembolso do IVA em benefício dos sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro em que 
efectuam as aquisições de bens e de serviços ou as importações de bens sujeitas ao IVA, mas 

estabelecidos noutro Estado-Membro, é efectuado nos termos da Directiva 2008/9/CE."; 

b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacção: 
"3. A Directiva 86/560/CEE não é aplicável: 
a) Aos montantes do IVA que tenham sido incorrectamente facturados de acordo com a legislação do 

Estado-Membro de reembolso; 
b) Aos montantes do IVA facturados relativamente às entregas de bens que estejam ou possam estar 
isentas ao abrigo do artigo 138.o ou da alínea b) do n.o 1 do artigo 146.o". 

5. É inserido o seguinte artigo 171.o-A: 
 

"Artigo 171.o-A 
 

Em vez de concederem um reembolso do IVA ao abrigo das Directivas 86/560/CEE ou 2008/9/CE 
relativamente às entregas de bens e prestações de serviços a um sujeito passivo em relação às quais o 
sujeito passivo seja devedor do imposto de acordo com os artigos 194.o a 197.o ou com o artigo 199.o, 

os Estados-Membros podem permitir a dedução do imposto nos termos do artigo 168.o. Podem ser 
mantidas as restrições existentes ao abrigo do n.o 2 do artigo 2.o e do n.o 2 do artigo 4.o da Directiva 
86/560/CEE. 

Para o efeito, os Estados-Membros podem excluir o sujeito passivo que seja devedor do imposto do 
procedimento de reembolso previsto nas Directivas 86/560/CEE ou 2008/9/CE.". 
6. Na secção 1 do capítulo 1 do título XI, é inserido o seguinte artigo 192.o-A: 
 

"Artigo 192.o-A 
 
Para efeitos da aplicação da presente secção, o sujeito passivo que disponha de um estabelecimento 

estável no território de um Estado-Membro em que o imposto é devido é considerado sujeito passivo não 
estabelecido nesse Estado-Membro quando estejam reunidas as seguintes condições: 
a) A entrega de bens ou a prestação de serviços tributável é efectuada no território desse Estado-

Membro; 
b) Essa entrega de bens ou prestação de serviços é efectuada sem a intervenção de um estabelecimento 

de que o fornecedor ou prestador disponha no território desse Estado-Membro.". 
7. O artigo 196.o passa a ter a seguinte redacção: 

 
"Artigo 196.o 

 

O IVA é devido pelos sujeitos passivos, ou pelas pessoas colectivas que não sejam sujeitos passivos 
registadas para efeitos do IVA, a quem são prestados os serviços a que se refere o artigo 44.o, se os 
serviços forem prestados por sujeitos passivos não estabelecidos no território do Estado-Membro.". 

8. No artigo 214.o, são aditadas as seguintes alíneas: 
"d) Os sujeitos passivos que recebam, no respectivo território, serviços pelos quais o IVA é devido por 
força do artigo 196.o; 
e) Os sujeitos passivos estabelecidos no respectivo território que prestem serviços no território de outro 

Estado-Membro pelos quais o IVA é devido unicamente pelo destinatário por força do artigo 196.o". 
9. O artigo 262.o passa a ter a seguinte redacção: 
 

"Artigo 262.o 
 
Os sujeitos passivos registados para efeitos do IVA devem apresentar um mapa recapitulativo de que 

constem os seguintes elementos: 
a) Adquirentes registados para efeitos do IVA a quem tenham feito entregas de bens nas condições 
previstas no n.o 1 e na alínea c) do n.o 2 do artigo 138.o; 
b) Pessoas registadas para efeitos do IVA a quem tenham feito entregas de bens que lhes tinham sido 

entregues através das aquisições intracomunitárias a que se refere o artigo 42.o; 
c) Sujeitos passivos e pessoas colectivas que não sejam sujeitos passivos registadas para efeitos do IVA, 
a quem tenham prestado serviços que não estejam isentos no Estado-Membro em que as operações são 

tributáveis, e relativamente aos quais o imposto seja devido pelo destinatário por força do artigo 196.o". 
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10. O n.o 1 do artigo 264.o é alterado do seguinte modo: 
a) As alíneas a) e b) passam a ter a seguinte redacção: 
"a) O número de identificação IVA do sujeito passivo no Estado-Membro em que o mapa recapitulativo 

deve ser entregue e ao abrigo do qual efectuou entregas de bens nas condições previstas no n.o 1 do 
artigo 138.o ou prestações de serviços tributáveis nas condições previstas no artigo 44.o; 
b) O número de identificação IVA do adquirente dos bens ou do destinatário dos serviços num Estado-

Membro diferente daquele em que o mapa recapitulativo deve ser entregue e ao abrigo do qual lhe foram 

entregues os bens ou prestados os serviços;"; 
b) A alínea d) passa a ter a seguinte redacção: 
"d) Relativamente a cada adquirente de bens ou destinatário de serviços, o montante total das entregas 

de bens e o montante total das prestações de serviços efectuadas pelo sujeito passivo.". 
11. O artigo 358.o é alterado do seguinte modo: 
a) O ponto 2 passa a ter a seguinte redacção: 

"2. "Serviços electrónicos" e "serviços prestados por via electrónica", os serviços a que se refere a alínea 
k) do primeiro parágrafo do artigo 59.o;"; 
b) O ponto 4 passa a ter a seguinte redacção: 
"4. "Estado-Membro de consumo", o Estado-Membro em que se considera efectuada a prestação de 

serviços electrónicos, em conformidade com o artigo 58.o;". 
12. O título do anexo II passa a ter a seguinte redacção: 
 

"LISTA INDICATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR VIA ELECTRÓNICA A QUE SE REFERE O 
ARTIGO 58.o E A ALÍNEA K) DO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO ARTIGO 59.o". 
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Decreto-Lei n.º 394-B/84, 

de 26 de Dezembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) 

(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

102/2008, de 20 de Junho) 

 
 

Artigo 2.º  

Incidência subjectiva  
 

1 - São sujeitos passivos do imposto:  
 

a) As pessoas singulares ou colectivas que, 
de um modo independente e com 
carácter de habitualidade, exerçam 

actividades de produção, comércio ou 
prestação de serviços, incluindo as 
actividades extractivas, agrícolas e as 

das profissões livres, e, bem assim, as 
que do mesmo modo independente 
pratiquem uma só operação tributável, 

desde que essa operação seja conexa 
com o exercício das referidas 
actividades, onde quer que este ocorra, 
ou quando, independentemente dessa 

conexão, tal operação preencha os 
pressupostos da incidência real de IRS e 
de IRC.  

As pessoas singulares ou colectivas 
referidas nesta alínea são também 
sujeitos passivos do imposto pela 

aquisição de qualquer dos serviços 
indicados no n.º 8 do artigo 6.º, nas 
condições nele previstas;  

b) As pessoas singulares ou colectivas que, 

segundo a legislação aduaneira, realizem 
importações de bens;  

c) As pessoas singulares ou colectivas que, 

em factura ou documento equivalente, 
mencionem indevidamente IVA;  

d) As pessoas singulares ou colectivas que 

efectuem operações intracomunitárias, 
nos termos do Regime do IVA nas 
Transacções Intracomunitárias;  

e) Os adquirentes dos serviços referidos nos 

n.os 11, 13, 16, 17, alínea b), e 19 do 
artigo 6.º, nas condições aí previstas e 
desde que os respectivos prestadores 

não tenham, no território nacional, sede, 
estabelecimento estável ou domicílio a 
partir do qual o serviço seja prestado;  

f) Os adquirentes dos serviços mencionados 
na alínea a) do n.º 10 do artigo 6.º, nas 
condições aí previstas;  

g) As pessoas singulares ou colectivas 

referidas na alínea a), que sejam 
adquirentes em transmissões de bens ou 
prestações de serviços efectuadas no 

território nacional por sujeitos passivos 
que aqui não tenham sede, 
estabelecimento estável ou domicílio 

nem disponham de representante nos 
termos do artigo 30.º;  

h) As pessoas singulares ou colectivas 
referidas na alínea a), que sejam 
adquirentes dos bens referidos no n.º 22 

do artigo 6.º, nas condições aí previstas, 

desde que os respectivos transmitentes 
não disponham no território nacional de 
sede, estabelecimento estável a partir do 

qual a transmissão seja efectuada ou 
domicílio;  

i) As pessoas singulares ou colectivas 

referidas na alínea a) que, no território 
nacional, sejam adquirentes dos bens ou 
dos serviços mencionados no anexo E ao 
presente Código e tenham direito à 

dedução total ou parcial do imposto, 
desde que os respectivos transmitentes 
ou prestadores sejam sujeitos passivos 

do imposto;  
j) As pessoas singulares ou colectivas 

referidas na alínea a) que disponham de 

sede, estabelecimento estável ou 
domicílio em território nacional e que 
pratiquem operações que confiram o 
direito à dedução total ou parcial do 

imposto, quando sejam adquirentes de 
serviços de construção civil, incluindo a 
remodelação, reparação, manutenção, 

conservação e demolição de bens 
imóveis, em regime de empreitada ou 
subempreitada.  

 

2 - O Estado e demais pessoas colectivas de 
direito público não são, no entanto, sujeitos 

passivos do imposto quando realizem operações 

no exercício dos seus poderes de autoridade, 
mesmo que por elas recebam taxas ou 
quaisquer outras contraprestações, desde que a 

sua não sujeição não origine distorções de 
concorrência.  

3 - O Estado e as demais pessoas colectivas de 

direito público referidas no número anterior são, 
em qualquer caso, sujeitos passivos do imposto 
quando exerçam algumas das seguintes 
actividades e pelas operações tributáveis delas 

decorrentes, salvo quando se verifique que as 
exercem de forma não significativa:  

 

a) Telecomunicações;  
b) Distribuição de água, gás e electricidade;  
c) Transporte de bens;  
d) Prestação de serviços portuários e 

aeroportuários;  
e) Transporte de pessoas;  
f) Transmissão de bens novos cuja 

produção se destina a venda;  
g) Operações de organismos agrícolas;  
h) Exploração de feiras e de exposições de 

carácter comercial;  
i) Armazenagem;  
j) Cantinas;  
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l) Radiodifusão e radiotelevisão.  
 

4 - Para efeitos dos n.os 2 e 3 do presente 

artigo, o Ministro das Finanças define, caso a 
caso, as actividades susceptíveis de originar 
distorções de concorrência ou aquelas que são 

exercidas de forma não significativa.  

 
Artigo 6.º 

Localização das operações  

 
1 - São tributáveis as transmissões de bens 

que estejam situados no território nacional no 

momento em que se inicia o transporte ou 
expedição para o adquirente ou, no caso de não 
haver expedição ou transporte, no momento em 
que são postos à disposição do adquirente.  

2 - Não obstante o disposto no número 
anterior, são também tributáveis a transmissão 
feita pelo importador e as eventuais 

transmissões subsequentes de bens 
transportados ou expedidos de um país terceiro, 
quando as referidas transmissões ocorrerem 

antes da importação.  
3 - As transmissões de bens efectuadas a 

bordo de um navio, de uma aeronave ou de um 
comboio, durante um transporte 

intracomunitário de passageiros, só são 
tributáveis se o lugar de partida se situar no 
território nacional e o lugar de chegada no 

território de outro Estado membro, tendo em 
conta as definições constantes do n.º 3 do artigo 
1.º  

4 - São tributáveis as prestações de serviços 
quando efectuadas por um prestador que tenha 
no território nacional a sede da sua actividade 

ou um estabelecimento estável a partir do qual 

os serviços sejam prestados ou, na sua falta, o 
seu domicílio.  

5 - O disposto no número anterior não tem 

aplicação relativamente às seguintes operações:  
 

a) Prestações de serviços relacionadas com 
um imóvel sito fora do território 

nacional, incluindo as que tenham por 
objecto preparar ou coordenar a 
execução de trabalhos imobiliários e as 

prestações de peritos e agentes 
imobiliários que actuem em nome 
próprio e por conta de outrem;  

b) Prestações de serviços de transporte, 
pela distância percorrida fora do 
território nacional;  

c) Trabalhos efectuados sobre bens móveis 

corpóreos e as peritagens a eles 
referentes, quando executados total ou 
essencialmente fora do território 

nacional;  
d) Prestações de serviços acessórias do 

transporte, prestações de serviços de 

carácter artístico, científico, desportivo, 
recreativo, de ensino e similares, 
compreendendo as dos organizadores 

destas actividades e as prestações de 
serviços que lhes sejam acessórias que 
não tenham lugar no território nacional.  

 

6 - São, no entanto, tributáveis, onde quer que 
se situe a sede, o estabelecimento estável ou o 

domicílio do prestador:  
 

a) As prestações de serviços relacionadas 
com um imóvel sito no território 

nacional, incluindo as prestações que 
tenham por objecto preparar ou 
coordenar a execução de trabalhos 
imobiliários e as prestações de peritos e 

agentes imobiliários que actuem em 
nome próprio e por conta de outrem;  

b) As prestações de serviço de transporte, 

pela distância percorrida em território 
nacional;  

c) Os trabalhos efectuados sobre bens 

móveis corpóreos e as peritagens a eles 
referentes, quando executados total ou 
essencialmente no território nacional;  

d) As prestações de serviços acessórias do 

transporte, as prestações de serviços de 
carácter artístico, científico, desportivo, 
recreativo, de ensino e similares, 

compreendendo as dos organizadores 
destas actividades, e as prestações de 
serviços que lhes sejam acessórias que 

tenham lugar no território nacional.  
 

7 - Não obstante o disposto nas alíneas b) dos 
n.os 5 e 6, as prestações de serviços de 

transporte intracomunitário de bens são 
tributáveis sempre que o lugar de partida se 
situe em território nacional.  

8 - São ainda tributáveis as prestações de 
serviços adiante enumeradas, cujo prestador 
não tenha no território nacional sede, 

estabelecimento estável ou domicílio a partir do 
qual o serviço seja prestado, desde que o 
adquirente seja um sujeito passivo do imposto, 
dos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, 

cuja sede, estabelecimento estável ou domicílio 
se situe no território nacional:  
 

a) A cessão ou concessão de direitos de 
autor, de brevets, licenças, marcas de 
fabrico e de comércio e outros direitos 

análogos;  
b) Serviços de publicidade;  
c) Serviços de consultores, engenheiros, 

advogados, economistas e contabilistas 

e gabinetes de estudo em todos os 
domínios, compreendendo os de 
organização, investigação e 

desenvolvimento;  
d) Tratamento de dados e fornecimento de 

informações;  

e) Operações bancárias, financeiras e de 
seguro ou resseguro, com excepção da 
locação de cofres-fortes;  

f) Colocação de pessoal à disposição;  
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g) Serviços de intermediários que 
intervenham em nome e por conta de 
outrem no fornecimento das prestações 

de serviços designadas na presente lista;  
h) Obrigação de não exercer, mesmo a 

título parcial, uma actividade profissional 

ou um direito mencionado na presente 

lista;  
i) A locação de bens móveis corpóreos, com 

excepção dos meios de transporte;  

j) Os serviços de telecomunicações;  
l) As prestações de serviços referidas no n.º 

3 do artigo 4.º;  

m) Serviços de radiodifusão e televisão;  
n) Serviços prestados por via electrónica, 

nomeadamente os descritos no anexo D 
ao presente Código;  

o) A cessão ou concessão do acesso a 
sistemas de distribuição de gás natural 
ou de electricidade, a prestação de 

serviços de transporte ou envio através 
dos mesmos e as prestações de serviços 
directamente conexas.  

 

9 - As prestações de serviços referidas no 
número anterior não são tributáveis, ainda que o 
prestador tenha no território nacional a sua 

sede, estabelecimento estável ou domicílio, nos 
seguintes casos:  

 

a) Quando o adquirente for pessoa 
estabelecida ou domiciliada num Estado 
membro da Comunidade Europeia e 
provar que, nesse país, tem a qualidade 

de sujeito passivo;  
b) Quando o adquirente for pessoa 

estabelecida ou domiciliada em país não 

pertencente à Comunidade Europeia.  
 

10 - São ainda tributáveis as prestações de 

serviços a seguir enumeradas, quando o 
prestador não tenha no território da Comunidade 
sede, estabelecimento estável ou domicílio a 
partir do qual os serviços sejam prestados:  
 

a) As locações de meios de transporte cuja 
utilização e exploração efectivas por 

sujeitos passivos de entre os referidos 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º 
ocorram no território nacional;  

b) Os serviços de telecomunicações, de 
radiodifusão e televisão e os serviços 
referidos na alínea n) do n.º 8 deste 
artigo quando o adquirente for uma 

pessoa singular ou colectiva com sede, 
estabelecimento estável ou domicílio no 
território nacional, que não seja um 

sujeito passivo dos referidos na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 2.º  

 

11 - Não obstante o disposto no n.º 7, as 
prestações de serviços de transporte 
intracomunitário de bens são tributáveis quando 
o adquirente dos serviços seja um sujeito 

passivo do imposto, dos referidos nas alíneas a) 

e d) do n.º 1 do artigo 2.º, registado em 
imposto sobre o valor acrescentado e que tenha 
utilizado o respectivo número de identificação 

para efectuar a aquisição.  
12 - As prestações de serviços de transporte 

intracomunitário de bens não são, contudo, 

tributáveis, ainda que se situe no território 

nacional o lugar de partida do transporte, 
quando o adquirente dos serviços seja um 
sujeito passivo registado, para efeitos de 

imposto sobre o valor acrescentado, noutro 
Estado membro e que tenha utilizado o 
respectivo número de identificação para efectuar 

a aquisição.  
13 - Não obstante o disposto na alínea d) do 

n.º 5, as prestações de serviços acessórias de 
um transporte intracomunitário de bens 

executadas noutro Estado membro são 
tributáveis quando o adquirente dos serviços 
seja um sujeito passivo do imposto, dos 

referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 
2.º, registado em imposto sobre o valor 
acrescentado e que tenha utilizado o respectivo 

número de identificação para efectuar a 
aquisição.  

14 - As prestações de serviços acessórias de 
um transporte intracomunitário de bens não são, 

contudo, tributáveis, ainda que se situe em 
território nacional o lugar da sua execução, 
quando o adquirente destas prestações seja um 

sujeito passivo registado, para efeitos de 
imposto sobre o valor acrescentado, noutro 
Estado membro e que tenha utilizado o 

respectivo número de identificação para efectuar 
a aquisição.  

15 - Não obstante o disposto no n.º 4, a 
prestação de serviços efectuada por um 

intermediário que aja, em nome e por conta de 
outrem, numa prestação de serviço de 
transporte intracomunitário de bens ou em 

prestações de serviços acessórias desse 
transporte é tributável quando se situe em 
território nacional o lugar de partida do 

transporte ou o da execução das referidas 
prestações acessórias, desde que, em qualquer 
caso, o adquirente da prestação de serviços de 
intermediação não seja um sujeito passivo 

registado, para efeitos de imposto sobre o valor 
acrescentado, noutro Estado membro e que 
tenha utilizado o respectivo número de 

identificação para efectuar a aquisição.  
16 - A prestação de serviços efectuada por um 

intermediário que aja, em nome e por conta de 

outrem, nas operações referidas no número 
anterior é igualmente tributada, ainda que não 
se situe em território nacional o lugar de partida 
do transporte ou se situe em outro Estado 

membro o lugar de execução das prestações 
acessórias, quando o adquirente da prestação de 
serviços de intermediação seja um sujeito 

passivo do imposto, dos referidos nas alíneas a) 
e d) do n.º 1 do artigo 2.º, registado em 
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imposto sobre o valor acrescentado e que tenha 
utilizado o respectivo número de identificação 
para efectuar a aquisição.  

17 - Não obstante o disposto no n.º 4, as 
prestações de serviços efectuadas por 
intermediários que intervenham, em nome e por 

conta de outrem, em qualquer operação que não 

sejam as referidas nos n.os 8, 9, 15 e 16 são 
tributáveis:  
 

a) Quando se localize em território nacional 
a operação a que se refere a 
intermediação e o adquirente dos 

serviços de intermediação não seja um 
sujeito passivo registado, para efeitos de 
imposto sobre o valor acrescentado, 
noutro Estado membro e que tenha 

utilizado o respectivo número de 
identificação para efectuar a aquisição;  

b) Quando a operação a que se refere a 

intermediação se localize noutro Estado 
membro e o adquirente dos serviços de 
intermediação seja um sujeito passivo 

dos referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 
do artigo 2.º, registado em imposto 
sobre o valor acrescentado e que tenha 
utilizado o respectivo número de 

identificação para efectuar a aquisição.  
 

18 - A prestação de serviços efectuada por um 

intermediário que aja, em nome e por conta de 
outrem, nos casos referidos no n.º 15 e na 
alínea a) do n.º 17, não é tributável quando o 
adquirente da prestação de serviços de 

intermediação seja um sujeito passivo registado, 
para efeitos de imposto sobre o valor 

acrescentado, em outro Estado membro e que 

tenha utilizado o respectivo número de 
identificação para efectuar a aquisição.  

19 - Não obstante o disposto na alínea c) do 

n.º 5, os trabalhos efectuados sobre bens 
móveis corpóreos e as peritagens a eles 
referentes, executados total ou essencialmente 
fora do território nacional, são tributados quando 

o adquirente dos serviços seja um sujeito 
passivo do imposto, dos referidos nas alíneas a) 
e d) do n.º 1 do artigo 2.º, registado em 

imposto sobre o valor acrescentado e que tenha 
utilizado o respectivo número de identificação 
para efectuar a aquisição, desde que os bens 

sejam expedidos ou transportados para fora do 
Estado membro da execução material dos 
serviços.  

20 - Não obstante o disposto na alínea c) do 

n.º 6, os trabalhos efectuados sobre bens 
móveis corpóreos e as peritagens a eles 
referentes, executados total ou essencialmente 

no território nacional, não são tributados quando 
o adquirente seja um sujeito passivo registado, 
para efeitos do imposto sobre o valor 

acrescentado, noutro Estado membro e que 
tenha utilizado o respectivo número de 
identificação fiscal para efectuar a aquisição, 

desde que os bens sejam expedidos para fora do 
território nacional.  

21 - Para efeitos do disposto no número 

anterior, considera-se que os bens não são 

expedidos ou transportados para fora do 
território nacional quando as prestações de 
serviços sejam efectuadas sobre meios de 

transporte com registo, licença ou matrícula no 
território nacional.  

22 - Não obstante o disposto nos n.os 1 e 2, as 

transmissões de gás, através do sistema de 
distribuição de gás natural, e de electricidade 
são tributáveis:  
 

a) Quando o adquirente seja um sujeito 
passivo revendedor de gás ou de 
electricidade cuja sede, estabelecimento 

estável ao qual são fornecidos os bens 
ou domicílio se situe em território 
nacional;  

b) Quando o adquirente seja um sujeito 
passivo dos referidos na alínea a) do n.º 
1 do artigo 2.º, que não seja um sujeito 
passivo revendedor de gás ou de 

electricidade, que disponha de sede, 
estabelecimento estável ao qual são 
fornecidos os bens ou domicílio em 

território nacional, e que não os destine 
a utilização e consumo próprios;  

c) Quando a utilização e consumo efectivos 

desses bens, por parte do adquirente, 
ocorram no território nacional e este não 
seja um sujeito passivo revendedor de 

gás ou de electricidade com sede, 

estabelecimento estável ao qual são 
fornecidos os bens ou domicílio fora do 
território nacional.  

 

23 - Não obstante o disposto nos n.os 1 e 2, as 
transmissões de gás, através do sistema de 
distribuição de gás natural, e de electricidade 

não são tributáveis:  
 

a) Quando o adquirente seja um sujeito 

passivo revendedor de gás ou de 
electricidade cuja sede, estabelecimento 
estável ao qual são fornecidos os bens 

ou domicílio se situe fora do território 
nacional;  

b) Quando a utilização e consumo efectivos 
desses bens, por parte do adquirente, 

ocorram fora do território nacional e este 
não seja um sujeito passivo revendedor 
de gás ou de electricidade com sede, 

estabelecimento estável ao qual são 
fornecidos os bens ou domicílio no 
território nacional.   
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DIRECTIVA 2006/112/CE DO CONSELHO 

de 28 de Novembro de 2006 

Relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado 
 

Artigo 58.º 

 

A fim de evitar casos de dupla tributação, de não tributação ou de distorções de concorrência, os 
Estados-Membros podem, no que diz respeito às prestações de serviços referidas no n.º 1 do artigo 56.º, 
e também no que diz respeito à locação de meios de transporte, considerar: 

a) O lugar da prestação desses serviços ou de alguns desses serviços situado no seu território como se 
estivesse situado fora da Comunidade, quando a utilização ou a exploração efectivas se realizem fora da 
Comunidade; 

b) O lugar da prestação desses serviços ou de alguns desses serviços situado fora da Comunidade como 
se estivesse situado no seu território, quando a utilização ou a exploração efectivas se realizem no seu 
território. 
Todavia, a presente disposição não é aplicável aos serviços referidos na alínea k) do n.º 1 do artigo 56.º 

quando esses serviços sejam fornecidos a pessoas que não sejam  sujeitos passivos. 
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DIRECTIVA 2008/9/CE DO CONSELHO 
de 12 de Fevereiro de 2008 

que define as modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado previsto na 

Directiva 2006/112/CE a sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro de 

reembolso, mas estabelecidos noutro Estado-Membro 
 
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 93.o, 
Tendo em conta a proposta da Comissão, 
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu [1], 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu [2], 
Considerando o seguinte: 
(1) As disposições de aplicação previstas na Directiva 79/1072/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 
1979, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o 

volume de negócios — Regras sobre o reembolso do imposto sobre o valor acrescentado a sujeitos 
passivos não estabelecidos no território do país [3], colocam problemas consideráveis tanto às 
autoridades administrativas dos Estados-Membros como às empresas. 

(2) As regras previstas nessa directiva deverão ser alteradas no que se refere aos prazos dentro dos 
quais são notificadas às empresas as decisões relativas aos pedidos de reembolso. Ao mesmo tempo, 
deverá estabelecer-se que também as empresas dêem obrigatoriamente resposta dentro dos prazos 

fixados. Além disso, o procedimento deverá ser simplificado e modernizado, permitindo-se o recurso às 
modernas tecnologias. 
(3) O novo procedimento deverá promover a posição das empresas, uma vez que os Estados-Membros 
serão obrigados a pagar juros se o reembolso for efectuado com atraso, e que será reforçado o direito de 

recurso por parte das empresas. 
(4) Por razões de clareza e tendo em vista uma melhor compreensão do texto, a disposição relativa à 
aplicação da Directiva 79/1072/CEE, que constava da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 

Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado [4], deverá ser 
agora integrada na presente directiva. 
(5) Atendendo a que os objectivos da presente directiva não podem ser suficientemente realizados pelos 

Estados-Membros e podem, pois, devido à dimensão da acção, ser mais bem alcançados ao nível 
comunitário, a Comunidade pode aprovar medidas, em conformidade com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.o do Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não excede o necessário para atingir aqueles objectivos. 

(6) Nos termos do ponto 34 do Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor" [5], os Estados-Membros são 
encorajados a elaborar para si próprios e no interesse da Comunidade, os seus próprios quadros que 
ilustrem, na medida do possível, a concordância entre a presente directiva e as medidas de transposição, 

e a publicá-los. 
(7) Por uma questão de clareza, a Directiva 79/1072/CEE deverá, por conseguinte, ser revogada sob 
reserva das medidas transitórias necessárias no que respeita aos pedidos de reembolso apresentados 

antes de 1 de Janeiro de 2010, 
APROVOU A PRESENTE DIRECTIVA: 
 

Artigo 1.o 

 
A presente directiva define as modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
previstas no artigo 170.o da Directiva 2006/112/CE, aos sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-

Membro de reembolso que preencham as condições referidas no artigo 3.o 
 

Artigo 2.o 

 
Para efeitos da presente directiva, entende-se por: 
1. "Sujeito passivo não estabelecido no Estado-Membro de reembolso", o sujeito passivo, na acepção do 
n.o 1 do artigo 9.o da Directiva 2006/112/CE, que não esteja estabelecido no Estado-Membro de 

reembolso, mas sim no território de outro Estado-Membro; 
2. "Estado-Membro de reembolso", o Estado-Membro em que o IVA foi cobrado ao sujeito passivo não 
estabelecido no Estado-Membro de reembolso relativamente a bens que lhe tenham sido entregues ou a 

serviços que lhe tenham sido prestados nesse Estado-Membro por outros sujeitos passivos ou 
relativamente à importação de bens nesse Estado-Membro; 
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3. "Período de reembolso", o período referido no artigo 16.o abrangido pelo pedido de reembolso; 
4. "Pedido de reembolso", o pedido de reembolso do IVA cobrado no Estado-Membro de reembolso ao 
sujeito passivo não estabelecido no Estado-Membro de reembolso relativamente a bens que lhe tenham 

sido entregues ou a serviços que lhe tenham sido prestados nesse Estado-Membro por outros sujeitos 
passivos ou relativamente à importação de bens nesse Estado-Membro; 
5. "Requerente", o sujeito passivo não estabelecido no Estado-Membro de reembolso que apresenta o 

pedido de reembolso. 

 
Artigo 3.o 

 

A presente directiva é aplicável aos sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro de reembolso 
que preencham as seguintes condições: 
a) Durante o período de reembolso, o sujeito passivo não teve, no Estado-Membro de reembolso, a sede 

da sua actividade económica, nem um estabelecimento estável a partir do qual tenham sido efectuadas 
operações, nem, na falta de sede ou de estabelecimento estável, o seu domicílio ou a sua residência 
habitual; 
b) Durante o período de reembolso, o sujeito passivo não efectuou nenhuma entrega de bens nem 

prestação de serviços considerada efectuada no Estado-Membro de reembolso, com excepção das 
seguintes operações: 
i) prestações de serviços de transporte e de serviços acessórios, isentos ao abrigo dos artigos 144.o, 

146.o, 148.o, 149.o, 151.o, 153.o, 159.o ou 160.o da Directiva 2006/112/CE, 
ii) entregas de bens e prestações de serviços pelos quais o destinatário seja o devedor do imposto nos 
termos dos artigos 194.o a 197.o e do artigo 199.o da Directiva 2006/112/CE. 

 
Artigo 4.o 

 
A presente directiva não é aplicável: 

a) Aos montantes do IVA que tenham sido incorrectamente facturados nos termos da legislação do 
Estado-Membro de reembolso; 
b) Aos montantes do IVA facturados relativamente às entregas de bens que estejam ou possam estar 

isentas ao abrigo do artigo 138.o ou da alínea b) do n.o 1 do artigo 146.o da Directiva 2006/112/CE. 
 

Artigo 5.o 

 
Cada Estado-Membro reembolsa aos sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro de 

reembolso o IVA cobrado relativamente a bens que lhes tenham sido entregues ou a serviços que lhes 
tenham sido prestados nesse Estado-Membro por outros sujeitos passivos ou relativamente à importação 

de bens nesse Estado-Membro, na medida em que tais bens e serviços sejam utilizados para as seguintes 
operações: 
a) Operações a que se referem as alíneas a) e b) do artigo 169.o da Directiva 2006/112/CE; 

b) Operações pelas quais o destinatário seja o devedor do imposto nos termos dos artigos 194.o a 197.o 
e do artigo 199.o da Directiva 2006/112/CE, conforme aplicada no Estado-Membro de reembolso. 
Sem prejuízo do artigo 6.o, para efeitos da presente directiva, o direito ao reembolso do imposto pago a 

montante é determinado por força da Directiva 2006/112/CE, conforme aplicada no Estado-Membro de 
reembolso. 
 

Artigo 6.o 

 
Para poderem beneficiar de um reembolso no Estado-Membro de reembolso, os sujeitos passivos não 
estabelecidos no Estado-Membro de reembolso devem efectuar operações que confiram direito à dedução 

no Estado-Membro de estabelecimento. 
Quando um sujeito passivo não estabelecido no Estado-Membro de reembolso efectue no Estado-Membro 
em que está estabelecido tanto operações que confiram direito à dedução como operações que não 

confiram direito à dedução nesse Estado-Membro, o Estado-Membro de reembolso só pode reembolsar a 
proporção reembolsável do IVA, nos termos do artigo 5.o, respeitante à primeira categoria de operações, 
nos termos do artigo 173.o da Directiva 2006/112/CE, conforme aplicada pelo Estado-Membro de 
estabelecimento. 

 
Artigo 7.o 

 

Para obterem um reembolso do IVA no Estado-Membro de reembolso, os sujeitos passivos não 
estabelecidos no Estado-Membro de reembolso devem dirigir um pedido de reembolso electrónico a esse 
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Estado-Membro e apresentá-lo ao Estado-Membro em que estão estabelecidos através do portal 
electrónico criado por esse Estado-Membro. 
 

Artigo 8.o 
 

1. O pedido de reembolso deve incluir as seguintes informações: 

a) Nome e endereço completo do requerente; 

b) Endereço de contacto por meios electrónicos; 
c) Descrição da actividade profissional do requerente para a qual foram adquiridos os bens e serviços; 
d) Período de reembolso a que diz respeito o pedido; 

e) Declaração do requerente em como não procedeu a entregas de bens ou prestações de serviços 
consideradas efectuadas no Estado-Membro de reembolso durante o período de reembolso, com 
excepção das operações a que se referem as subalíneas i) e ii) da alínea b) do artigo 3.o; 

f) Número de identificação para efeitos do IVA ou número de identificação fiscal do requerente; 
g) Referência da conta bancária, incluindo os códigos IBAN e BIC. 
2. Além das informações a que se refere o n.o 1, o pedido de reembolso deve conter, relativamente a 
cada Estado-Membro de reembolso e a cada factura ou documento de importação, as seguintes 

informações: 
a) O nome e endereço completo do fornecedor ou prestador de serviços; 
b) Excepto no caso de importação, o número de identificação para efeitos do IVA ou o número de 

identificação fiscal do fornecedor ou prestador de serviços, atribuído pelo Estado-Membro de reembolso 
nos termos do disposto nos artigos 239.o e 240.o da Directiva 2006/112/CE; 
c) Excepto no caso de importação, o prefixo do Estado-Membro de reembolso, nos termos do artigo 

215.o da Directiva 2006/112/CE; 
d) A data e o número da factura ou do documento de importação; 
e) O valor tributável e o montante do IVA, expressos na moeda do Estado-Membro de reembolso; 
f) O montante do IVA dedutível, calculado nos termos do artigo 5.o e do segundo parágrafo do artigo 6.o, 

expresso na moeda do Estado-Membro de reembolso; 
g) Quando aplicável, o pro rata de dedução, calculado nos termos do artigo 6.o, expresso em 
percentagem; 

h) A natureza dos bens e serviços adquiridos, indicada de acordo com os códigos constantes do artigo 9.o 
 

Artigo 9.o 

 
1. No pedido de reembolso, a natureza dos bens e serviços adquiridos deve ser designada por um dos 

seguintes códigos: 
1 = Combustível; 

2 = Locação de meios de transporte; 
3 = Despesas relacionadas com meios de transporte, com excepção dos bens e serviços referidos nos 
códigos 1 e 2; 

4 = Portagens rodoviárias e impostos de circulação; 
5 = Despesas de deslocação, tais como custos de táxis ou de transportes públicos; 
6 = Alojamento; 

7 = Alimentação, bebidas e serviços de restauração; 
8 = Entradas em feiras e exposições; 
9 = Despesas sumptuárias, recreativas e de representação; 
10 = Outros. 

Caso seja utilizado o código 10, deve ser indicada a natureza dos bens entregues e dos serviços 
prestados. 
2. O Estado-Membro de reembolso pode exigir que o requerente forneça informações adicionais 

codificadas, por via electrónica, relativamente a cada um dos códigos constantes do n.o 1, na medida em 
que essas informações sejam necessárias devido a quaisquer limitações do direito à dedução ao abrigo da 
Directiva 2006/112/CE, conforme aplicável no Estado-Membro de reembolso, ou à aplicação de uma 

derrogação relevante recebida pelo Estado-Membro de reembolso ao abrigo dos artigos 395.o ou 396.o 
da referida directiva. 
 

Artigo 10.o 

 
Sem prejuízo dos pedidos de informação ao abrigo do artigo 20.o, o Estado-Membro de reembolso pode 
exigir que o requerente apresente por via electrónica uma cópia da factura ou do documento de 

importação juntamente com o pedido de reembolso quando o valor tributável da factura ou do 
documento de importação for igual ou superior a 1000 EUR ou ao seu contravalor em moeda nacional. 
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Quando a factura for relativa a combustível, este limiar é fixado em 250 EUR ou no seu contravalor em 
moeda nacional. 
 

Artigo 11.o 
 
O Estado-Membro de reembolso pode exigir que o requerente apresente a descrição da sua actividade 

profissional por meio dos códigos harmonizados estabelecidos nos termos do segundo parágrafo do n.o 3 

do artigo 34.o-A do Regulamento (CE) n.o 1798/2003 do Conselho [6]. 
 

Artigo 12.o 

 
O Estado-Membro de reembolso pode especificar a língua ou línguas que o requerente deve utilizar para 
a comunicação de informações no pedido de reembolso ou de eventuais informações adicionais. 

 
Artigo 13.o 

 
Se, depois da apresentação do pedido de reembolso, o pro rata de dedução declarado for ajustado, nos 

termos do artigo 175.o da Directiva 2006/112/CE, o requerente deve apresentar uma correcção do 
montante pedido ou já reembolsado. 
A correcção deve ser feita num pedido de reembolso durante o ano civil seguinte ao período de 

reembolso em questão ou, se o requerente não apresentar pedidos de reembolso durante esse ano civil, 
mediante declaração apresentada separadamente através do portal electrónico criado pelo Estado-
Membro de estabelecimento. 

 
Artigo 14.o 

 
1. O pedido de reembolso deve dizer respeito: 

a) Às aquisições de bens ou de serviços que tenham sido facturadas durante o período de reembolso, 
desde que o IVA se tenha tornado exigível antes ou no momento da facturação, ou relativamente às 
quais o IVA se tenha tornado exigível durante o período de reembolso, desde que as aquisições tenham 

sido facturadas antes de o imposto se ter tornado exigível; 
b) À importação de bens efectuada durante o período de reembolso. 
2. Além das operações a que se refere o n.o 1, o pedido de reembolso pode também dizer respeito a 

facturas ou documentos de importação não abrangidos por pedidos de reembolso anteriores e referentes 
a operações concluídas durante o ano civil em questão. 

 
Artigo 15.o 

 
1. O pedido de reembolso deve ser apresentado ao Estado-Membro de estabelecimento até 30 de 
Setembro do ano civil subsequente ao período de reembolso. O pedido de reembolso apenas é 

considerado apresentado quando o requerente tiver comunicado todas as informações exigidas nos 
termos dos artigos 8.o, 9.o e 11.o 
2. O Estado-Membro de estabelecimento deve enviar sem demora ao requerente um aviso de recepção 

electrónico. 
 

Artigo 16.o 
 

O período de reembolso não pode ser superior a um ano civil nem inferior a três meses civis. Os pedidos 
de reembolso podem, todavia, dizer respeito a um período inferior a três meses quando tal período 
represente a parte restante de um ano civil. 

 
Artigo 17.o 

 

Se o pedido de reembolso disser respeito a um período de reembolso inferior a um ano civil, mas não 
inferior a três meses, o montante de IVA objecto do pedido de reembolso não pode ser inferior a 400 EUR 
ou ao seu contravalor em moeda nacional. 
Se o pedido de reembolso disser respeito a um período de reembolso de um ano civil ou à parte restante 

de um ano civil, o montante do IVA não pode ser inferior a 50 EUR ou ao seu contravalor em moeda 
nacional. 
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Artigo 18.o 
 
1. O Estado-Membro de estabelecimento não envia o pedido ao Estado-Membro de reembolso quando, 

durante o período de reembolso, o requerente no Estado-Membro de estabelecimento: 
a) Não for um sujeito passivo para efeitos do IVA; 
b) Efectuar apenas entregas de bens ou prestações de serviços isentas, sem direito à dedução do IVA 

pago no estádio anterior, ao abrigo dos artigos 132.o, 135.o, 136.o, 371.o e 374.o a 377.o, da alínea a) 

do n.o 2 do artigo 378.o, do n.o 2 do artigo 379.o ou dos artigos 380.o a 390.o da Directiva 
2006/112/CE ou das disposições sobre isenções de idêntico teor constantes do Acto de Adesão de 2005; 
c) Beneficiar da isenção para as pequenas empresas prevista nos artigos 284.o, 285.o, 286.o e 287.o da 

Directiva 2006/112/CE; 
d) Beneficiar do regime comum forfetário dos produtores agrícolas previsto nos artigos 296.o a 305.o da 
Directiva 2006/112/CE. 

2. O Estado-Membro de estabelecimento deve notificar o requerente, por via electrónica, da decisão que 
tomar ao abrigo do n.o 1. 
 

Artigo 19.o 

 
1. O Estado-Membro de reembolso deve notificar sem demora o requerente, por via electrónica, da data 
em que o pedido foi recebido. 

2. O Estado-Membro de reembolso deve notificar o requerente da sua decisão de deferir ou indeferir o 
pedido de reembolso no prazo de quatro meses a contar da data de recepção do mesmo por esse Estado-
Membro. 

 
Artigo 20.o 

 
1. Se o Estado-Membro de reembolso considerar que não recebeu todas as informações pertinentes para 

basear a sua decisão sobre a totalidade ou parte do pedido de reembolso, pode solicitar, por via 
electrónica, informações adicionais, designadamente ao requerente ou às autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento, no prazo de quatro meses a que se refere o n.o 2 do artigo 19.o. Se 

as informações adicionais forem solicitadas a uma pessoa que não seja o requerente ou uma autoridade 
competente de um Estado-Membro, o pedido só deve ser apresentado por via electrónica se o 
destinatário a ela tiver acesso. 

Se necessário, o Estado-Membro de reembolso pode pedir novas informações adicionais. 
As informações solicitadas de acordo com o presente número podem incluir o original ou uma cópia da 

factura ou do documento de importação pertinentes, se o Estado-Membro de reembolso tiver dúvidas 
razoáveis relativamente à validade ou exactidão de determinado pedido. Nesse caso, não são aplicáveis 

os limiares referidos no artigo 10.o 
2. As informações solicitadas ao abrigo do n.o 1 devem ser fornecidas ao Estado-Membro de reembolso 
no prazo de um mês a contar da data em que o pedido tenha sido recebido pela pessoa a quem era 

dirigido. 
 

Artigo 21.o 

 
Se o Estado-Membro de reembolso solicitar informações adicionais, deve notificar o requerente da sua 
decisão de deferir ou indeferir o pedido de reembolso no prazo de dois meses a contar da data de 
recepção das informações solicitadas ou, se não tiver obtido resposta a esse pedido de informações, no 

prazo de dois meses a contar do termo do prazo estabelecido no n.o 2 do artigo 20.o. No entanto, o 
prazo disponível para a decisão sobre a totalidade ou parte do pedido de reembolso não pode ser inferior 
a seis meses a contar da data de recepção do pedido pelo Estado-Membro de reembolso. 

Se o Estado-Membro de reembolso solicitar novas informações adicionais, deve notificar o requerente da 
sua decisão sobre a totalidade ou parte do pedido de reembolso no prazo de oito meses a contar da data 
de recepção do mesmo por esse Estado-Membro. 

 
Artigo 22.o 

 
1. Quando o pedido de reembolso for deferido, os reembolsos do montante aprovado devem ser pagos 

pelo Estado-Membro de reembolso no prazo máximo de 10 dias úteis a contar do termo do prazo a que 
se refere o n.o 2 do artigo 19.o ou, se tiverem sido solicitadas informações adicionais ou novas 
informações adicionais, dos prazos a que se refere o artigo 21.o 

2. O reembolso deve ser pago no Estado-Membro de reembolso ou, a pedido do requerente, em qualquer 
outro Estado-Membro. Neste último caso, o Estado-Membro de reembolso deduz do montante a pagar ao 
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requerente as despesas bancárias relativas à transferência. 
 

Artigo 23.o 

 
1. Quando o pedido de reembolso for total ou parcialmente indeferido, os fundamentos da decisão de 
indeferimento devem ser notificados ao requerente pelo Estado-Membro de reembolso juntamente com a 

decisão. 

2. O requerente pode recorrer das decisões de indeferimento de um pedido de reembolso para as 
autoridades competentes do Estado-Membro de reembolso de acordo com as formalidades e dentro dos 
prazos fixados para recursos relativos a pedidos de reembolso apresentados por pessoas estabelecidas 

nesse Estado-Membro. 
Se, ao abrigo da lei do Estado-Membro de reembolso, a ausência de decisão sobre um pedido de 
reembolso dentro dos prazos estabelecidos na presente directiva não equivaler a um deferimento ou 

indeferimento, o requerente dispõe de todos os procedimentos administrativos ou judiciais de que 
dispõem na mesma situação os sujeitos passivos estabelecidos nesse Estado-Membro. Se esses 
procedimentos não estiverem disponíveis, a ausência de decisão sobre um pedido de reembolso dentro 
desses prazos significa que o pedido é considerado indeferido. 

 
Artigo 24.o 

 

1. No caso de o reembolso ter sido obtido de forma fraudulenta ou de qualquer outra forma incorrecta, a 
autoridade competente do Estado-Membro de reembolso procede directamente à cobrança dos 
montantes indevidamente pagos, bem como das eventuais multas e juros aplicados segundo o 

procedimento aplicável no Estado-Membro de reembolso, sem prejuízo das disposições relativas à 
assistência mútua em matéria de cobrança do IVA. 
2. Caso as multas ou os juros eventualmente aplicados não tenham sido pagos, o Estado-Membro de 
reembolso pode suspender qualquer outro reembolso ao sujeito passivo em causa até ao limite do 

montante em débito. 
 

Artigo 25.o 

 
O Estado-Membro de reembolso deve ter em conta, a título de acréscimo ou decréscimo do montante a 
reembolsar ou, caso seja apresentada uma declaração em separado, por meio de um pagamento ou de 

uma cobrança efectuados separadamente, qualquer correcção efectuada em relação a um pedido de 
reembolso anterior nos termos do artigo 13.o 

 
Artigo 26.o 

 
São devidos juros ao requerente pelo Estado-Membro de reembolso sobre o montante do reembolso a 
pagar caso o pagamento do reembolso seja efectuado após o termo do prazo de pagamento a que se 

refere o n.o 1 do artigo 22.o 
Não é aplicável o primeiro parágrafo se o requerente não apresentar ao Estado-Membro de reembolso, 
dentro do prazo estabelecido, as informações adicionais ou as novas informações adicionais solicitadas. 

Também não é aplicável o primeiro parágrafo enquanto os documentos a enviar por via electrónica nos 
termos do artigo 10.o não forem recebidos pelo Estado-Membro de reembolso. 
 

Artigo 27.o 

 
1. Os juros são calculados desde o dia seguinte ao termo do prazo de pagamento do reembolso 
determinado em aplicação do n.o 1 do artigo 22.o até ao dia em que o reembolso seja efectivamente 

pago. 
2. A taxa de juro deve ser igual à taxa de juro aplicável aos reembolsos do IVA efectuados a sujeitos 
passivos estabelecidos no Estado-Membro de reembolso nos termos do direito interno desse Estado-

Membro. 
Caso não sejam devidos juros, ao abrigo do direito interno, relativamente ao reembolso a sujeitos 
passivos estabelecidos, o juro a pagar deve ser igual ao juro ou encargo de efeito equivalente aplicado 
pelo Estado-Membro de reembolso aos pagamentos do IVA efectuados em atraso pelos sujeitos passivos. 

 
Artigo 28.o 

 

1. A presente directiva aplica-se aos pedidos de reembolso apresentados após 31 de Dezembro de 2009. 
2. A Directiva 79/1072/CEE é revogada com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. No entanto, as suas 
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disposições continuam a aplicar-se aos pedidos de reembolso apresentados antes de 1 de Janeiro de 
2010. 
As remissões para a directiva revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente directiva, 

salvo no que respeita aos pedidos de reembolso apresentados antes de 1 de Janeiro de 2010. 
 

Artigo 29.o 

 

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à presente directiva com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010 e 
informa imediatamente a Comissão desse facto. 

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à 
presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são aprovadas pelos Estados-Membros. 

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de direito interno 
que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva. 
 

Artigo 30.o 

 
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 
 

Artigo 31.o 
 
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 

 
Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 2008. 
Pelo Conselho 
O Presidente 

A. Bajuk 
 
[1] JO C 285 E de 22.11.2006, p. 122. 

[2] JO C 28 de 3.2.2006, p. 86. 
[3] JO L 331 de 27.12.1979, p. 11. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2006/98/CE (JO L 363 de 20.12.2006, p. 129). 

[4] JO L 347 de 11.12.2006, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2007/75/CE (JO L 346 de 29.12.2007, p. 13). 

[5] JO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
[6] JO L 264 de 15.10.2003, p. 1. 

 
 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

640 

 

CAPÍTULO XIII 

Disposições diversas com relevância tributária 

Secção I 

Regimes específicos 

Artigo 101.º 

Incentivos à aquisição de empresas em situação económica difícil 

O regime de incentivos à aquisição de empresas instituído pelo Decreto-Lei n.º 14/98, de 28 de Janeiro, 

aplica-se igualmente aos processos aprovados pelo IAPMEI no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial (SIRME). 
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Decreto-Lei n.º 14/98,  
de 28 de Janeiro 

Cria um regime especial de dedução de 

prejuízos fiscais no âmbito dos processos 

do Gabinete de Coordenação para a 
Recuperação de Empresas (GACRE) 

 

O presente diploma concretiza a autorização 
legislativa constante das alíneas f) e g) do artigo 
30.º da Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, 

concedida ao Governo para criar um regime 
excepcional de consolidação aplicável aos 
adquirentes de empresas em situação económica 

difícil no âmbito de processos aprovados pelo 
Gabinete de Coordenação para a Recuperação 
de Empresas (GACRE).  

O regime agora criado faculta às sociedades 

adquirentes do capital de sociedades em 
situação económica difícil que deduzam ao seu 
lucro tributável os prejuízos fiscais da sociedade 

adquirida verificados nos cinco exercícios 
anteriores ao início da aplicação do regime 
especial.  

A aplicação do regime, dependente de 
autorização concedida pelo Ministro das 
Finanças, fica condicionada a alguns requisitos, 
designadamente o de a sociedade adquirida 

estar abrangida por um projecto de consolidação 
financeira e reestruturação empresarial 
aprovado pelo Gabinete de Coordenação para a 

Recuperação de Empresas e em que a sociedade 
adquirente assuma perante a sociedade 
adquirida responsabilidades no domínio do 

esforço da capacidade de gestão, no de apoio 

financeiro ou em qualquer dos outros previstos 
no projecto.  

Assim: 

No uso da autorização legislativa concedida 
pelas alíneas f) e g) do n.º 4 do artigo 30.º da 
Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, e nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 198.º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:  

 

Artigo 1.º 
Objecto do diploma 

 
Pelo presente diploma é criado um regime 

excepcional de dedução de prejuízos fiscais, no 
quadro dos contratos de consolidação financeira 
e reestruturação empresarial previstos na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
124/96, de 10 de Agosto.  

 

Artigo 2.º 
Contratos de consolidação financeira e 

reestruturação empresarial 
 

Consideram-se contratos de consolidação 
financeira e reestruturação empresarial, para 
efeitos do presente diploma, os contratos 

celebrados por empresas em situação económica 

difícil com instituições de crédito e outros 
parceiros interessados no processo de 
recuperação da empresa e que, com ou sem 

recurso a garantia do Estado, consubstanciem 

um projecto em que se prevejam à partida, e 
uma vez executadas as medidas propostas, um 
nível de autonomia financeira e de cobertura do 

imobilizado por capitais permanentes e um grau 
de liquidez a fixar por despacho do Ministro da 
Economia.  

 
Artigo 3.º 

Condições de aplicação 

 
1 - A sociedade adquirente do capital de uma 

sociedade em situação económica difícil pode 
solicitar ao Ministro das Finanças autorização 

para deduzir ao seu lucro tributável os prejuízos 
fiscais da sociedade adquirida.  

2 - A autorização referida no número anterior 

só pode ser concedida quando se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:  

 

a) A sociedade adquirente detenha 
directamente 50%, ou mais, do capital 
social da sociedade em situação 
económica difícil e essa participação lhe 

confira a maioria do direito a voto;  
b) A sociedade adquirida seja abrangida por 

um projecto de consolidação financeira e 

reestruturação empresarial aprovado 
pelo Gabinete de Coordenação para a 
Recuperação de Empresas (GACRE) e 

em que a sociedade adquirente assuma 
perante a sociedade adquirida 

responsabilidades no domínio do esforço 
da capacidade de gestão, no de apoio 

financeiro ou em qualquer dos outros 
previstos no projecto;  

c) Ambas as sociedades possuam sede e 

direcção efectiva em território 
português;  

d) A totalidade dos rendimentos das 

sociedades esteja sujeito ao regime 
geral da tributação do IRC.  

 
Artigo 4.º 

Pedido de autorização 
 

O pedido de autorização mencionado no n.º 1 

do artigo anterior deverá ser formulado pela 
sociedade adquirente nos seguintes prazos:  

 

a) Até 30 dias após a entrada em vigor do 

presente diploma, para efeitos da 
aplicação do regime no início do 
exercício de 1997;  

b) Após o decurso do prazo previsto na 
alínea anterior, até ao dia 30 de Abril do 
ano para o qual é pedida a autorização 

para aplicação do regime especial de 
dedução de prejuízos fiscais.  
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Artigo 5.º 
Caducidade da autorização 

 

A autorização caduca: 
 

a) No exercício do termo do contrato de 

consolidação financeira e reestruturação 

empresarial;  
b) No exercício em que deixe de verificar-se 

alguma das condições enunciadas no n.º 

2 do artigo 3.º do presente diploma.  
 

Artigo 6.º 

Prejuízos fiscais 
 

1 - Os prejuízos fiscais da empresa adquirida 
verificados nos cinco exercícios anteriores ao 

início da aplicação do regime especial previsto 
neste diploma e ainda não deduzidos ao lucro 
tributável podem ser deduzidos no lucro 

tributável da sociedade adquirente, na proporção 
da sua participação no capital social, dentro do 
prazo de duração do contrato de consolidação 

financeira e reestruturação empresarial ou da 
garantia do Estado, desde que não ultrapasse o 
período referido no artigo 46.º do Código do 
IRC, contado do exercício a que os mesmos se 

reportam, nos seguintes termos:  
 

a) O montante dos prejuízos a deduzir em 

cada exercício não pode ultrapassar 60% 
do lucro tributável da sociedade 
adquirente;  

b) A percentagem de participação a utilizar 

para o cálculo do valor total dos 
prejuízos a deduzir pela sociedade 

adquirente é a mais reduzida das 
verificadas durante os exercícios 
abrangidos pelo regime especial;  

c) Até ao fim do 5.º exercício seguinte ao 
da dedução dos prejuízos, a sociedade 
adquirente deve proceder à sua 

integração no lucro tributável, excepto 

se, antes de decorrido esse prazo, deixar 
de se verificar alguma das condições 
enunciadas no n.º 2 do artigo 3.º do 

presente diploma, caso em que a 
integração dos prejuízos deduzidos ao 
abrigo do regime especial deve ser 

efectuada no lucro tributável do exercício 
em que essa situação ocorrer.  

 

2 - Os prejuízos fiscais que não forem 

deduzidos pela sociedade adquirente podem ser 
deduzidos pela sociedade adquirida, nas 
condições e prazos previstos no artigo 46.º do 

Código do IRC.  
 

Artigo 7.º 

Âmbito de aplicação 
 

O disposto no presente diploma é aplicável a 
partir do exercício fiscal de 1997.  

 
Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

 
O presente diploma entra em vigor no dia 

imediatamente a seguir ao da sua publicação.  
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Artigo 102.º 

Constituição de garantias 

Fica isenta de imposto do selo a constituição em 2009 de garantias a favor do Estado ou das 

instituições de segurança social, no âmbito da aplicação do artigo 196.º do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário ou do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto. 
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Decreto-Lei n.º 433/99, 
de 26 de Outubro 

Aprova o Código de Procedimento e de 

Processo Tributário 

 
SECÇÃO IV 

Do pagamento em prestações 

 
Artigo 196.º 

Pagamento em prestações e outras 

medidas 
 

1 - As dívidas exigíveis em processo executivo 

poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo 
de oposição, ao órgão da execução fiscal.  

2 - O disposto no número anterior não é 

aplicável às dívidas de recursos próprios 
comunitários e às dívidas resultantes da falta de 
entrega, dentro dos respectivos prazos legais, 

de imposto retido na fonte ou legalmente 
repercutido a terceiros, salvo em caso de 
falecimento do executado, contando-se nesse 

caso o prazo para o requerimento do pagamento 
a partir da citação nos termos do n.º 4 do artigo 
155.º (Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro)  

3 - É excepcionalmente admitida a 
possibilidade de pagamento em prestações das 
dívidas referidas no número anterior, requerido 

no prazo de oposição, sem prejuízo da 
responsabilidade contra-ordenacional ou criminal 
que ao caso couber, quando esteja em aplicação 

plano de recuperação económica de que decorra 

a imprescindibilidade da medida, desde que se 
preveja a substituição dos administradores e 
gerentes responsáveis pela não entrega das 

prestações tributárias em causa.  
4 - Independentemente dos requisitos do 

número anterior, sem prejuízo da 

responsabilidade contra-ordenacional ou criminal 
que ao caso couber, é ainda admitida a 
possibilidade de pagamento em prestações, 

mediante requerimento a apresentar no prazo 
da oposição e desde que se demonstre a 
dificuldade financeira excepcional e previsíveis 
consequências económicas gravosas, não 

podendo o número das prestações mensais 
exceder 12 e o valor de qualquer delas ser 
inferior a 1 unidade de conta no momento da 

autorização. (Redacção dada pela Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro)  

5 - O pagamento em prestações pode ser 

autorizado desde que se verifique que o 
executado, pela sua situação económica, não 
pode solver a dívida de uma só vez, não 
devendo o número das prestações em caso 

algum exceder 36 e o valor de qualquer delas 
ser inferior a 1 unidade de conta no momento da 

autorização. (Redacção dada pela Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro) (Anterior n.º 4.)  

6 - Nos casos em que se demonstre notória 

dificuldade financeira e previsíveis 

consequências económicas para os devedores, 
poderá ser alargado o número de prestações 
mensais até 5 anos, se a dívida exequenda 

exceder 500 unidades de conta no momento da 
autorização, não podendo então nenhuma delas 
ser inferior a 10 unidades da conta. (Redacção 

dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) (Anterior n.º 5.)  

7 - A importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a 
vencer-se em relação à dívida exequenda 
incluída em cada prestação e até integral 
pagamento, os quais serão incluídos na guia 

passada pelo funcionário para pagamento 
conjuntamente com a prestação. (Redacção 
dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro) (Anterior n.º 6.)  
8 - Poderão beneficiar do regime previsto neste 

artigo os terceiros que assumam a dívida, ainda 

que o seu pagamento em prestações se 
encontre autorizado, desde que se verifiquem 
cumulativamente as seguintes condições:  

 

a) Obtenham autorização do devedor ou 
provem interesse legítimo;  

b) Prestem garantia através de um dos 

meios previstos no n.º 1 do artigo 199.º. 
(Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro) (Anterior n.º 7.)  

 

9 - A assunção da dívida nos termos do 

número anterior não exonera o antigo devedor, 
respondendo este solidariamente com o novo 

devedor, e, em caso de incumprimento, o 
processo de execução fiscal prosseguirá os seus 
termos contra o novo devedor. (Redacção dada 

pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 
(Anterior n.º 8.)  

10 - O despacho de aceitação de assunção de 
dívida e das garantias previstas na alínea b) do 

n.º 8 pode determinar a extinção das garantias 
constituídas e ou apresentadas pelo antigo 
devedor. (Redacção da Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de Dezembro) 
11 - O novo devedor ficará sub-rogado nos 

direitos referidos no n.º 1 do artigo 92.º após a 

regularização da dívida, nos termos e condições 
previstos no presente artigo. (Redacção dada 
pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 
(Anterior n.º 10.)  

12 - O disposto neste artigo não poderá 
aplicar-se a nenhum caso de pagamento por 
sub-rogação. (Aditado pela Lei n.º 53-A/2006, 

de 29 de Dezembro) (Anterior n.º 11.) 
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Decreto-Lei n.º 124/96, 
de 10 de Agosto 

Define as condições em que se podem 
realizar as operações de recuperação de 

créditos fiscais e da segurança social 

previstas no artigo 59.º da Lei n.º 10-B/96, 

de 23 de Março 
(rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

16-D/96, de 30 de Novembro, e com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
235-A/96, de 9 de Dezembro) 

 

A regularização das dívidas fiscais e à 
segurança social constitui objectivo do XIII 
Governo Constitucional. Este propósito resulta 
de situações de incumprimento acumuladas ao 

longo dos primeiros cinco anos da década de 90, 
que, a manterem-se, continuarão a produzir 
efeitos nocivos, quer no plano financeiro, quer 

no plano da concorrência.  
Tal facto exige uma intervenção extraordinária 

e rigorosa do Governo, que, simultaneamente, 

permita recuperar parte importante dos créditos 
dos entes públicos e contribuir para um 
reenquadramento das entidades devedoras nos 
circuitos económicos normais, criando ao mesmo 

tempo condições para a viabilização económica 
das que evidenciem uma situação financeira 
desequilibrada, dificilmente reversível sem o 

recurso a medidas excepcionais.  
Os mecanismos introduzidos pelo Decreto-Lei 

n.º 225/94, de 5 de Setembro, ao permitirem a 

regularização em prestações da dívida anterior a 
31 de Dezembro de 1993, unicamente em 

relação aos contribuintes que dispunham de 
recursos para pagar, até fins de 1994, todas as 

dívidas vencidas desde o início do ano, 
revelaram-se, para o efeito, complexos e 
limitados, deixando de fora muitos contribuintes 

que, com outro contexto normativo, poderiam 
ter regularizado a sua situação tributária.  

Aproveitando a experiência de aplicação desse 

diploma, pretende-se agora definir um novo 
quadro global para a regularização das dívidas 
ao Estado, que constitua um regime mais 
simples e flexível, a que obedecerão todas as 

intervenções de natureza particular ou 
específica. Simplicidade e flexibilidade que não 
significam menor rigor ou exigência nas 

condições de acesso, consagrando-se aquelas 
que são necessárias para um acompanhamento 
e uma fiscalização permanente da situação da 

entidade devedora. Na adopção destas 
condições foram ponderados outros valores e 
interesses em presença, distintos dos da 
recuperação de créditos, e por isso se optou, 

mesmo neste caso, pela manutenção do sigilo 
bancário, não podendo obviamente confundir-se 
com a sua derrogação ou violação, antes 

decorrendo das regras vigentes, a autorização 
voluntária dos contribuintes beneficiários deste 

novo regime para disponibilizarem, quando 
necessário, toda a informação relevante para 

apuramento das dívidas e verificação da sua 
situação tributária.  

As medidas consagradas enquadram-se em 

dois grandes grupos. Por um lado, é previsto, ao 

abrigo das competências próprias do Governo, e 
relativamente à generalidade dos devedores, um 
regime geral de pagamento em prestações 

mensais iguais, até um máximo de 150, com 
redução, nos casos normais, de juros de mora 
vencidos e vincendos, à taxa média de juros 

praticada na colocação da dívida pública interna.  
Por outro lado, estabelece-se, em 

desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 
pelo artigo 59.º da Lei n.º 10-B/96, de 23 de 

Março, e concretizando também a previsão do 
n.º 2 do artigo 55.º da mesma lei, em relação 
aos casos que envolvam processos especiais de 

recuperação de empresas ou contratos de 
consolidação financeira e reestruturação 
empresarial, um regime extraordinário de 

mobilização de activos e de recuperação de 
créditos, admitindo-se a existência, num período 
inicial, de prestações mais baixas, bem como a 
redução de juros de mora até uma taxa que 

poderá ser inferior à da dívida pública, 
articulado, sendo caso disso, a título 
excepcional, com a conversão de créditos em 

capital ou com a sua alienação.  
A aplicação deste regime deverá ter em conta 

os princípios da transparência, da 

compatibilização dos interesses financeiros do 
Estado com as necessidades estritamente 

decorrentes do plano de recuperação económica 
da entidade devedora, da subsidiariedade, 

segundo o qual tais medidas só se justificam se 
não for possível regularizar a situação pelas 
formas de pagamento admitidas na lei, e da 

proporcionalidade, segundo o qual as medidas a 
aplicar não devem exceder o necessário para 
atingir os objectivos definidos.  

Consigna-se ainda a possibilidade de os 
contribuintes abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
225/94, de 5 de Setembro, optarem pela 
aplicação do novo regime.  

Assim: 
Nos termos das alíneas a) e c) do artigo 201.º 

da Constituição e no desenvolvimento do regime 

jurídico estabelecido pelo artigo 59.º da Lei n.º 
10-B/96, de 23 de Março, o Governo decreta o 
seguinte:  
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CAPÍTULO I 
Objecto, procedimentos e condições de 

acesso 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

 

1 - O presente diploma visa regular as 
condições em que, sem prejuízo dos regimes 
previstos no Código de Processo Tributário e nos 

diplomas relativos aos vários impostos e 
contribuições para a segurança social, os 
créditos por dívidas de natureza fiscal ou à 

segurança social cujo prazo legal de cobrança 
tenha terminado até 31 de Julho de 1996, 
adiante designados como créditos, podem ser 
objecto de medidas excepcionais de diferimento 

de pagamento, de redução de valor, de 
conversão em capital das entidades devedoras 
ou de alienação. (Redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 235-A/96, de 9 de Dezembro) 
2 - O presente diploma é igualmente aplicável 

à cobrança de créditos por: 
 

a) Dívidas relativas a quotizações devidas 
ao extinto Fundo de Desemprego; 

b) Dívidas à segurança social em que tenha 

havido transferência de créditos para a 
titularidade do Tesouro.  

 

3 - Serão abrangidas todas as dívidas, com a 
natureza referida nos n.os 1 e 2, que sejam 
declaradas pelo devedor no requerimento que 
solicite a aplicação das medidas, ainda que 

desconhecidas da administração fiscal, ou das 
instituições de previdência e de segurança 

social.  

4 - Das dívidas referidas no número anterior 
serão pagas em primeiro lugar as respeitantes a 
impostos e contribuições retidos na fonte ou 

legalmente repercutidos a terceiros, seguindo-se 
as dívidas por capital de outros impostos e 
contribuições, ambas com os respectivos juros 
de mora vencidos, e as dívidas por juros de 

mora vincendos, devendo ser pagas 
primeiramente, de entre as dívidas da mesma 
natureza, as mais antigas.  

 
Artigo 2.º 

Procedimentos 

 
1 - As medidas previstas no n.º 1 do artigo 

anterior poderão ser adoptadas no âmbito de:  
 

a) Regularização de dívidas de natureza 
fiscal ou à segurança social, nos termos 
do disposto no capítulo II deste diploma;  

b) Celebração de contratos de consolidação 
financeira e de reestruturação 
empresarial, nos termos da legislação 

aplicável e do disposto no capítulo III 
deste diploma;  

c) Processos judiciais de recuperação de 
empresa regulados pelo Código dos 

Processos Especiais de Recuperação da 
Empresa e de Falência, nos termos do 
disposto no capítulo III deste diploma.  

 

2 - As medidas consagradas no âmbito de cada 
uma das alíneas referidas no número anterior 

poderão ser conjugadas entre si, sendo também 

possível a sua articulação com a aceitação, nos 
termos da legislação aplicável, da dação de bens 
em pagamento.  

 
Artigo 3.º 

Condições de acesso 

 
1 - O acesso a qualquer das medidas 

excepcionais previstas no presente diploma 
depende da apresentação de requerimento, por 

parte do devedor, e, salvo no caso de 
pagamento imediato, do preenchimento das 
seguintes condições: 

 

a) Compromisso expresso de cumprimento 
futuro das suas obrigações tributárias, 
ou das contribuições para as instituições 

de previdência ou de segurança social;  
b) Apresentação de declaração sobre o 

valor e a composição do património do 

devedor, com o conteúdo previsto na Lei 
n.º 4/83, de 2 de Abril, bem como, 
tratando-se de pessoa colectiva, dos 

membros dos respectivos órgãos de 
administração, se necessário;  

c) Prestação à administração fiscal de todas 
as informações relevantes para 

apuramento da dívida, verificação e 
controlo da situação tributária do 

devedor, bem como, tratando-se de 

pessoa colectiva, dos membros dos 
respectivos órgãos de administração, se 
necessário;  

d) Autorização de publicitação anual da 
situação contributiva do devedor, 
quando pessoa colectiva, em caso de 
incumprimento das obrigações 

decorrentes do presente diploma. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
235-A/96, de 9 de Dezembro) 

 

2 - As dívidas abrangidas pelo presente 
diploma tornar-se-ão exigíveis, nos termos da lei 

em vigor, quando:  
 

a) Deixe de ser efectuado o pagamento 
integral e pontual das prestações nele 

previstas;  
b) Sejam revogadas as autorizações, ou 

deixem de ser renovadas as declarações 

decorrentes da lei;  
c) O devedor incorra em incumprimento de 

qualquer obrigação tributária principal, 

ou de contribuição para instituições de 
previdência ou de segurança social, não 
abrangida pelo presente diploma.  
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3 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, os montantes exigíveis serão 
determinados de acordo com o valor e com os 

prazos de pagamento a que o devedor estava 
obrigado, com os acréscimos legais, nele se 
imputando, a título de pagamentos por conta, as 

quantias que tiverem sido pagas a título de 

prestações, beneficiando o devedor de redução 
de créditos por juros de mora vencidos na parte 
correspondente ao capital entretanto pago.  

4 - No caso de conversão de créditos em 
capital, o incumprimento determinará a 
exigibilidade da importância correspondente à 

participação assumida.  
5 - Sempre que a autorização de aplicação das 

medidas excepcionais previstas no presente 
diploma tenha sido concedida no quadro de 

processo judicial de recuperação de empresa, o 
incumprimento das obrigações por parte do 
devedor é equiparado, para todos os efeitos 

legais, a incumprimento das deliberações da 
assembleia de credores que tiver aprovado as 
providências de recuperação.  

 
CAPÍTULO II 

Regimes prestacionais 
 

Artigo 4.º 
Redução do valor dos créditos por juros de 

mora e juros compensatórios 

 
1 - A redução do valor dos créditos é apenas 

aplicável aos créditos relativos a juros de mora 

vencidos e vincendos e a juros compensatórios. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, 

de 9 de Dezembro) 
2 - A redução aplicável aos créditos relativos a 

juros de mora vencidos e vincendos prevista no 
número anterior efectuar-se-á através de 
aplicação ao capital em dívida da taxa média de 

juro vencido pela dívida pública interna, 
colocada durante 1995, calculada nos termos do 
n.º 2.º da Portaria n.º 1485-A/95, de 28 de 

Dezembro. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
235-A/96, de 9 de Dezembro) 

3 - São devidos juros vincendos, contados 
anualmente, em relação à parte ainda não paga 

do capital da dívida, aplicando-se ao respectivo 
cálculo a taxa de juro referida no número 
anterior.  

4 - O pagamento, no todo ou em parte, do 
capital em dívida nos três meses seguintes ao do 
deferimento do requerimento que solicite a 

regularização determina, na parte 
correspondente, dispensa de pagamento de 
juros vencidos.  

5 - O pagamento das importâncias em dívida 

em período inferior a dois anos determina a 
dispensa de pagamento de juros vincendos.  

6 - O pagamento integral do capital em dívida 

nos três meses seguintes ao do deferimento do 
requerimento que solicite a regularização 

determina, na parte correspondente, dispensa 
de pagamento de 80% dos juros 
compensatórios. (Aditado pelo Decreto-Lei n.º 

235-A/96, de 9 de Dezembro) 
7 - O pagamento das importâncias em dívida 

ao abrigo de plano prestacional determina a 

dispensa de 60% do pagamento dos juros 

compensatórios caso o pagamento seja 
concretizado em período inferior a dois anos e 
em 40% no caso de o ser em período superior, 

ficando esta dispensa condicionada ao integral 
cumprimento do referido plano prestacional. 
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de 

Dezembro) 
8 - A requerimento do devedor, aplicar-se-á 

aos juros compensatórios o disposto nos n.º 1 a 
5 para os juros de mora quando se verifique 

uma das seguintes situações: 
 

a) Respeitarem a período anterior à entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 7/96, de 7 
de Fevereiro, e serem, antes dessa data, 
qualificados por lei como juros de mora; 

b) Não ser legalmente permitida, em 
relação à correspondente dívida de 
imposto, a entrega de declaração ou 
guia por parte do devedor sem estar 

acompanhada do correspondente meio 
de pagamento. (Aditado pelo Decreto-Lei 
n.º 235-A/96, de 9 de Dezembro) 

 

9 - Na liquidação dos juros de mora vencidos é 
aplicável o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 49 168, de 5 de Agosto de 1969. (Aditado 

pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de 
Dezembro) 

 

Artigo 5.º 
Diferimento do pagamento dos créditos 

 

1 - O diferimento do pagamento dos créditos, 
incluindo os créditos por juros vencidos e 
vincendos, assumirá a forma de pagamento em 
prestações mensais iguais, no máximo de 150.  

2 - O número de prestações concedido para o 
pagamento dependerá de: 
 

a) Capacidade financeira do devedor; 
b) Montante da dívida, não podendo cada 

prestação ter montante inferior a valor a 

fixar por despachos dos Ministros das 
Finanças e da Solidariedade e Segurança 
Social; 

c) Risco financeiro envolvido; 

d) Circunstâncias determinantes da origem 
das dívidas. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de 

Dezembro) 
 

3 - O pagamento de cada prestação será 

efectuado até ao final do mês a que diga repeito.  
4 - Quando, por motivo não imputável ao 

devedor, o pagamento não tenha sido efectuado 
no prazo previsto no número anterior, poderá 
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ser requerida a relevação do atraso, desde que o 
pagamento se efectue nos primeiros cinco dias 
úteis do mês seguinte.  

5 - O prazo de prescrição das dívidas 
suspende-se durante o período de pagamento 
em prestações.  

 

Artigo 6.º 
Garantias 

 

1 - O deferimento dos pedidos de aplicação das 
medidas previstas nos artigos 4.º e 5.º não 
carece de prestação da garantia a que se refere 

o artigo 282.º do Código de Processo Tributário.  
2 - A administração fiscal e as instituições de 

previdência e de segurança social poderão, 
contudo, em articulação, quando estiver em 

causa dívida superior a 100000000$00 ou o 
risco financeiro envolvido o torne recomendável, 
constituir penhor ou hipoteca legal, a favor da 

Fazenda Pública ou da segurança social, de 
forma a, em conjunto com o valor das garantias 
constituídas voluntariamente pelos devedores e 

o das penhoras efectuadas nos termos do 
Código de Processo Tributário, garantir o capital 
em dívida.  

3 - A competência para a constituição das 

garantias previstas no número anterior pertence 
aos Ministros das Finanças e da Solidariedade e 
Segurança Social, que poderão delegar, e que 

regulamentarão, por despacho conjunto, as 
formas de articulação entre os serviços 
competentes.  

4 - As entidades referidas no n.º 2 poderão, a 
todo o tempo, efectuar nova penhora ou 

constituir nova hipoteca ou penhor em 
substituição dos que tenham recaído sobre bens 

desaparecidos, deteriorados ou desvalorizados, 
sem prejuízo de o devedor poder nomear outros 
bens à penhora, nos termos do artigo 297.º do 

Código de Processo Tributário. (Rectificado pela 
Decl. de Rectificação 16-D/96, de 30 de 
Novembro) 

5 - Com excepção do pagamento das 
importâncias destinadas, na sua totalidade, a 
objectivos de acção social, poderá ser efectuada, 
como garantia do pagamento das prestações 

referidas no artigo 5.º, a retenção até 50% das 
importâncias que, a qualquer título, devam ser 
pagas ao devedor pelo Estado, pelas instituições 

de segurança social ou por institutos públicos. 
(Rectificado pela Decl. de Rectificação 16-D/96, 
de 30 de Novembro) 

 
Artigo 7.º 

Assunção de dívidas 
 

1 - Poderão beneficiar do regime previsto no 
presente diploma os terceiros que assumam a 
dívida, desde que prestem garantia pelo valor do 

respectivo capital, mediante requerimento 
fundamentado, dirigido aos Ministros das 

Finanças ou da Solidariedade e Segurança 
Social, quanto a este se as dívidas se não 
encontrarem em fase executiva e respeitarem a 

créditos de instituições da segurança social. 
(Rectificado pela Decl. de Rectificação 16-D/96, 
de 30 de Novembro) 

2 - O despacho de aceitação da assunção de 

dívida e das garantias previstas no número 
anterior determina a extinção das garantias que 
tenham sido prestadas pelo devedor e o 

levantamento da penhora eventualmente 
efectuada no mesmo processo.  

3 - A assunção da dívida não exonera o antigo 

devedor, respondendo este solidariamente com 
o novo devedor.  

4 - As consequências do não cumprimento do 
preceituado no presente diploma aplicam-se ao 

novo devedor, podendo este ser accionado no 
processo de execução fiscal instaurado contra o 
antigo devedor.  

5 - O novo devedor ficará sub-rogado nos 
direitos da Fazenda Pública ou da segurança 
social, após a regularização da dívida, nos 

termos e condições previstos no presente 
diploma.  

 
CAPÍTULO III 

Mobilização de activos e recuperação de 
créditos 

 

Artigo 8.º 
Medidas extraordinárias 

 

No quadro dos procedimentos referidos nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º, poderão 

ser autorizadas, separada ou conjugadamente, 
por despacho conjunto dos Ministros das 

Finanças e da Solidariedade e Segurança Social, 
sendo caso disso, desde que tal se torne 
indispensável à recuperação da entidade 

devedora, as seguintes adaptações 
extraordinárias às medidas previstas nos artigos 
4.º e 5.º:  
 

a) Redução das primeiras 24 prestações a 
metade do valor das restantes; 

b) Redução do valor nominal dos créditos 

por juros de mora vencidos e vincendos 
por aplicação de uma taxa inferior à 
prevista no n.º 2 do artigo 4.º  

 
Artigo 9.º 

Conversão de créditos em capital 

 
1 - A conversão de créditos em capital só será 

aplicável se o devedor revestir a forma de 
sociedade anónima.  

2 - A participação resultante da conversão de 
créditos em capital poderá ser alienada a todo o 
tempo, podendo, não obstante, ser celebrado 

com a entidade devedora ou seus sócios 
contrato-promessa de compra e venda, com 
celebração do contrato prometido a executar 
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dentro do prazo decorrente do plano de 
recuperação económica, pelo mais elevado dos 
valores, nominal e contabilístico, da 

participação.  
3 - Os poderes gestionários, directa ou 

indirectamente decorrentes da participação, 

poderão ser restringidos pelo decreto-lei que 

aprovar a conversão.  
4 - O decreto-lei referido no número anterior 

fixará o regime de alienação e o prazo máximo 

para a manutenção da participação, findo o qual 
serão iniciadas, obrigatoriamente, diligências 
conducentes à alienação das participações.  

 
Artigo 10.º 

Alienação de créditos 
 

1 - A alienação de créditos poderá ser feita 
com sub-rogação pelo adquirente das garantias 
e prerrogativas da Fazenda Pública e da 

segurança social, podendo abranger os direitos 
inerentes à cláusula «salvo regresso de melhor 
fortuna».  

2 - Quando efectuada pelo valor nominal dos 
créditos, a alienação pode ser realizada por 
negociação, com ou sem publicação de anúncio, 
ou por ajuste directo.  

3 - Quanto efectuada pelo valor de mercado, a 
medida prevista no número anterior concretizar-
se-á mediante negociação, com prévia 

publicação de anúncio.  
4 - Não obstante o disposto no número 

anterior, poder-se-á optar por: 
 

a) Negociação sem prévia publicação de 
anúncio, quando sejam convidadas a 

participar na negociação as instituições 

de crédito que tenham manifestado 
interesse em participar na operação de 
alienação, bem como os 10 maiores 

credores da entidade devedora, com 
excepção do Estado, da segurança social 
e dos institutos públicos sem natureza 

de empresa pública;  
b) Negociação sem prévia publicação de 

anúncio ou ajuste directo, quando esteja 
em causa apenas a alienação de direitos 

inerentes à cláusula «salvo regresso de 
melhor fortuna».  

 

5 - A alienação prevista no presente artigo não 
pode fazer-se em favor da entidade devedora, 
membros de órgãos de administração ou 
entidades com interesse patrimonial equiparável.  

 
Artigo 11.º 

Condições específicas de acesso 

 
1 - No âmbito dos procedimentos previstos nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º, poderão 

ser aplicadas as medidas previstas nos artigos 
4.º, 5.º, 8.º e 9.º desde que, satisfeitas as 

condições gerais de acesso previstas no artigo 
3.º:  

 

a) Não se verifique a existência das 
seguintes circunstâncias, devendo a 
própria entidade apresentar declaração 

nesse sentido:  
 

i) Pronúncia por prática de crimes fiscais 
conexos com as dívidas em causa, 

imputáveis aos devedores em caso de 
pessoas singulares ou, em caso de 
pessoas colectivas, e a quem as 
representam e permaneça em 

funções; (Rectificado pela Decl. de 
Rectificação 16-D/96, de 30 de 
Novembro) 

ii) Paralisação da actividade da entidade 
devedora por período que faça supor 
a inviabilidade da sua recuperação;  

iii) Incumprimento sistemático da função 
social da entidade devedora; 

 

b) Seja apresentado plano de recuperação 

económica considerado exequível; 
c) Seja demonstrada a impossibilidade de 

pagamento da totalidade das dívidas, 

nomeadamente através de venda de 
activos imediatamente realizáveis, que 
não inviabilizem a subsistência da 

actividade económica dos devedores;  
d) As condições de regularização previstas 

para os créditos abrangidos pelo 
presente diploma não sejam menos 

favoráveis para os credores públicos do 
que o que vier a ser acordado para o 
conjunto dos restantes credores;  

e) Os créditos que sejam detidos por sócios 
ou membros de órgãos de administração 
da entidade devedora, ou por pessoas 

com interesse patrimonial equiparável, 
não obtenham, para cada pessoa, 
tratamento mais favorável do que o 
previsto para os créditos detidos pelo 

Estado, pela segurança social ou por 
institutos públicos sem natureza de 
empresa pública;  

f) As medidas adoptadas fiquem sujeitas à 
cláusula «salvo regresso de melhor 
fortuna», segundo formulação que 

preveja mecanismos de efectivação 
dessa cláusula.  

 

2 - Para comprovação do requisito referido na 

alínea c) do número anterior, poderá ser 
realizada auditoria, a cargo da Inspecção-Geral 
de Finanças ou de outra entidade idónea, a qual 

será obrigatória quando esteja em causa a 
celebração do contrato de consolidação 
financeira e reestruturação empresarial, sendo 

neste caso confiada à entidade designada pelo 
órgão que tiver a seu cargo a coordenação de tal 
procedimento.  
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3 - A adopção em processo especial de 
recuperação de empresa das medidas previstas 
nos artigos 4.º e 5.º e 8.º e 9.º depende de 

autorização expressa, considerando-se 
ineficazes em relação aos créditos abrangidos 
pelo presente diploma as deliberações de 

assembleias de credores que, sem autorização, 

determinem a redução de valor, diferimento de 
pagamento ou conversão em capital.  

4 - Para efeitos de deliberação da assembleia 

de credores, a ponderação dos créditos 
abrangidos pelo presente diploma é determinada 
de acordo com o montante originário das 

obrigações.  
 

Artigo 12.º 
Interesse patrimonial equiparável 

 
Para os efeitos previstos no presente diploma, 

consideram-se de interesse patrimonial 

equiparável, designadamente:  
 

a) As entidades que, em relação aos sócios 

ou aos membros do órgão de 
administração da entidade devedora, se 
encontrem em qualquer das situações 
referidas no n.º 2 do artigo 447.º do 

Código das Sociedades Comerciais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, 
de 2 de Setembro;  

b) As sociedades em relação de domínio ou 
de grupo com a entidade devedora. 

 

CAPÍTULO IV 
Forma das decisões, trâmites dos pedidos 

de adesão, pagamento, custas e 

emolumentos 

 
Artigo 13.º 

Forma das decisões 

 
1 - A conversão de créditos em capital será 

decidida por decreto-lei, da iniciativa dos 

Ministros das Finanças ou da Solidariedade e 
Segurança Social.  

2 - A adopção das restantes medidas previstas 
pelo presente diploma será autorizada mediante 

despacho dos Ministros das Finanças ou da 
Solidariedade e Segurança Social, que poderão 
delegar, com faculdade de subdelegação.  

 
Artigo 14.º 

Trâmites dos pedidos de adesão 

 
1 - As entidades devedoras que pretendam 

beneficiar das medidas excepcionais previstas no 
presente diploma deverão apresentar 

requerimento na repartição de finanças da sua 
sede ou residência até 31 de Janeiro de 1997, 
acompanhado das declarações e autorizações 

decorrentes da lei, sendo para os efeitos 
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º 
emitida autorização, nos termos previstos no n.º 

1 do artigo 79.º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/92, de 31 de 

Dezembro, quando exigíveis. (Redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de 
Dezembro) 

2 - O requerimento será dirigido aos Ministros 

das Finanças ou da Solidariedade e Segurança 
Social, conforme os casos, sendo apresentado 
em duas vias caso estejam simultaneamente em 

causa dívidas ao Estado e à segurança social.  
3 - O modelo do requerimento e a forma que 

deverão revestir as declarações e autorizações 

que o deverão acompanhar serão objecto de 
portaria conjunta dos Ministros das Finanças e 
da Solidariedade e Segurança Social.  

4 - As repartições de finanças enviarão, no 

prazo de cinco dias, à instituição de previdência 
ou de segurança social competente a via do 
requerimento que por ela deva ser instruída.  

5 - Os requerimentos a apresentar por 
entidades devedoras que se encontrem 
abrangidas por processos judiciais de 

recuperação da empresa e de falência serão 
apresentados nas sedes da Direcção-Geral das 
Contribuições e Impostos e do Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social.  

6 - Estando a decorrer, à data da apresentação 
do requerimento referido no número anterior, 
processo judicial de recuperação de empresa, 

poderá o tribunal, a requerimento da empresa, 
ouvida a comissão de credores, prorrogar, até à 
data do despacho referido no n.º 8, o prazo para 

realização da assembleia definitiva de credores. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, 

de 9 de Dezembro) 
7 - Pretendendo a entidade devedora celebrar 

contrato de consolidação financeira e 
reestruturação empresarial, o requerimento será 
apresentado no órgão competente para esse 

procedimento.  
8 - Sobre os requerimentos apresentados será 

proferido despacho no prazo de 60 dias.  

9 - A apresentação de requerimento de 
aplicação das medidas previstas no presente 
diploma não suspende o normal curso dos 
processos de execução fiscal já instaurados, ou 

a instauração de novos processos, ficando 
todavia suspensa, até decisão do requerimento, 
a venda de bens.  

10 - O deferimento do requerimento 
determina, enquanto o devedor reunir as 
condições referidas no artigo 3.º e, sendo caso 

disso, no artigo 11.º do presente diploma, a 
suspensão dos processos de execução fiscal em 
curso, bem como após a instauração, de novos 
processos, quando não se tornem necessários 

para garantir o valor da dívida, nos termos dos 
n.os 2 e 3 do artigo 6.º  

11 - No momento da entrega dos 

requerimentos e mostrando-se pago valor 
correspondente ao da primeira prestação tal 
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como decorre do pedido formulado, os serviços 
competentes poderão emitir declaração de 
situação tributária regularizada, válida por três 

meses, para os efeitos previstos no Decreto-Lei 
n.º 236/95, de 13 de Setembro, ou outra 
situação de igual natureza. (Aditado pelo 

Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de Dezembro) 

 
Artigo 15.º 
Pagamento 

 
1 - O pagamento das dívidas abrangidas pelo 

presente diploma terá início a partir de Janeiro 

de 1997.  
2 - As dívidas de natureza fiscal, as dívidas a 

instituições de previdência e segurança social, 
incluindo as quotizações devidas ao extinto 

Fundo de Desemprego, e as dívidas ao Tesouro 
serão pagas separadamente, de acordo com os 
planos de pagamento relativos a cada uma 

delas.  
3 - O pagamento das dívidas ao Estado será 

efectuado na tesouraria da Fazenda Pública da 

sede ou residência da entidade devedora, ainda 
que diga respeito a processos de execução fiscal 
que corram os seus termos em outros concelhos 
ou bairros fiscais, sem prejuízo de serem 

levados em conta os pagamentos que o devedor 
realize nas tesourarias da Fazenda Pública ou 
nas secretarias administrativas de Lisboa e Porto 

onde se localizem as dívidas executivas. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, 
de 9 de Dezembro) 

4 - O pagamento das dívidas à segurança 
social será efectuado nas tesourarias das 

instituições de previdência e de segurança social 
designadas para o efeito, ainda que diga 

respeito a dívidas já participadas à 
administração fiscal.  

5 - Nas situações referidas nos n.os 3 e 4, os 

serviços em que seja efectuado o pagamento 
assegurarão o envio às repartições de finanças 
competentes da informação necessária ao 

encerramento dos processos de execução fiscal 
relativos a dívidas já regularizadas.  
 

Artigo 16.º 

Custas 
 

O pagamento integral do capital e dos juros de 
mora em dívida, efectuado, nos termos do 

presente diploma, num determinado processo de 
execução fiscal, determina a redução em metade 
da importância das custas devidas.  

 

Artigo 17.º 
Emolumentos 

 

1 - Ficam isentos de quaisquer emolumentos 

os actos que visem constituir as garantias a que 
se referem os artigos 6.º e 7.º ou concretizar 
medidas expressamente previstas nos contratos 
de consolidação financeira e reestruturação 

empresarial e que exijam intervenção notarial ou 
qualquer acto de registo.  

2 - A isenção não abrange os emolumentos 

pessoais nem as importâncias respeitantes à 
participação emolumentar normalmente devida 
aos notários, conservadores e oficiais do registo 

e notariado pela sua intervenção nos actos.  

 
Artigo 17.º-A 

Multas ao ex-Fundo de Desemprego e 

encargos bancários 
 

1 - O pagamento das importâncias em dívida, 

efectuado nos termos do presente diploma, 
determina a redução das multas devidas ao ex-
Fundo de Desemprego a 10% do montante 
aplicado. 

2 - Os encargos bancários resultantes de 
anteriores acordos de pagamentos em dívida às 
instituições de segurança social serão 

equiparados a juros de mora vencidos. (Aditado 
pelo Decreto-Lei n.º 235-A/96, de 9 de 
Dezembro) 

 
CAPÍTULO V 

Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 18.º 
Opção 

 

Sem prejuízo dos efeitos decorrentes da 
aplicação do Decreto-Lei n.º 225/94, de 5 de 
Setembro, as entidades devedoras que se 

encontrem enquadradas nos regimes 
prestacionais nele previstos, bem como nos 

autorizados em quaisquer outros regimes, 
poderão optar pelo acesso às medidas previstas 

no presente diploma.  
 

Artigo 19.º 

Revogação 
 

É revogado Decreto-Lei n.º 400/93, de 3 de 

Dezembro. 
 

Artigo 20.º 
Informação à Assembleia da República 

 

Trimestralmente, o Governo informará a 
Assembleia da República sobre a aplicação das 
medidas previstas nos artigos 4.º e 5.º e 

apresentará um relatório justificativo da 
realização e das condições das operações 
realizadas ao abrigo dos artigos 8.º a 10.º deste 

diploma. (Rectificado pela Decl. de Rectificação 
16-D/96, de 30 de Novembro) 
 

Artigo 21.º 

Entrada em vigor 
 

O presente diploma entra em vigor em 15 de 
Setembro de 1996. 
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Artigo 103.º 

Taxa de gestão de resíduos 

Os artigos 58.º e 60.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 58.º 

Taxa de gestão de resíduos 

1 - As entidades gestoras de sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos, 

individuais ou colectivos, de CIRVER, de instalações de incineração e co-incineração 

de resíduos e de aterros estão obrigadas ao pagamento de uma taxa de gestão de 

resíduos visando compensar os custos administrativos de acompanhamento das 

respectivas actividades e estimular o cumprimento dos objectivos nacionais em matéria 

de gestão de resíduos. 

2 - A taxa de gestão de resíduos possui periodicidade anual e incide sobre a quantidade de 

resíduos geridos pelas entidades referidas no número anterior, revestindo os seguintes 

valores: 

a) € 1 por tonelada de resíduos geridos em instalações de incineração ou de co-

incineração; 

b) € 2 por tonelada de resíduos urbanos e equiparados e resíduos inertes de resíduos 

de construção e demolição depositados em aterro; 

c) € 2 por tonelada de resíduos indexados à taxa de recolha fixada na licença das 

entidades gestoras de sistemas de fluxos específicos de resíduos, individuais ou 

colectivos, e que através desses sistemas não sejam encaminhados para 

reutilização, reciclagem ou valorização, nos termos das condições fixadas nas 

respectivas licenças; 

d) € 5 por tonelada de resíduos depositados em aterro de CIRVER; 

e) € 5 por tonelada de outro tipo de resíduos não previstos nas alíneas anteriores 

depositados em aterros. 

3 - Os valores da taxa de gestão de resíduos, com excepção do referido na alínea c) do 

número anterior, são agravados em 50% para os resíduos correspondentes à fracção 
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caracterizada como reciclável de acordo com as normas técnicas aplicáveis aprovadas 

por portaria do membro do Governo responsável pela área do ambiente. 

4 - A taxa de gestão de resíduos possui o valor mínimo de € 5 000 por entidade devedora. 

5 - A taxa de gestão de resíduos deve ser repercutida nas tarifas e prestações financeiras 

cobradas pelas entidades devedoras de modo a garantir o cumprimento do disposto no 

artigo 7.º   

6 - A liquidação e o pagamento da taxa de gestão de resíduos são disciplinados por 

portaria do ministro responsável pela área do ambiente. 

7 - O produto da taxa de gestão de resíduos é afecto nos seguintes termos: 

a) 70% a favor da entidade licenciadora das instalações de gestão de resíduos em 

causa e 30% a favor da ANR, nos casos abrangidos pelas alíneas a), b) e e) do n.º 

2; 

b) Integralmente a favor da ANR nos casos abrangidos pelas alíneas c) e d) do n.º 2. 

Artigo 60.º 

Regras comuns 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Sem prejuízo das regras de afectação constantes dos artigos 54.º, 56.º e 58.º do presente 

decreto-lei, a receita gerada pelas taxas disciplinadas no presente capítulo constitui 

receita própria e exclusiva da ANR ou das ARR, consoante aquela que se revele 

competente na matéria.» 
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Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de Setembro 

Aprova o regime geral da gestão de 

resíduos, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do 

Conselho, de 12 de Dezembro 
 

Artigo 58.º 

Taxa de gestão de resíduos 
 

1 - As entidades gestoras de sistemas de 

gestão de fluxos específicos de resíduos, 
individuais ou colectivos, de CIRVER, de 
instalações de incineração e co-incineração de 
resíduos e de aterros sujeitos a licenciamento da 

ANR ou das ARR estão obrigadas ao pagamento 
de uma taxa de gestão de resíduos visando 
compensar os custos administrativos de 

acompanhamento das respectivas actividades e 
estimular o cumprimento dos objectivos 
nacionais em matéria de gestão de resíduos. 

2 - A taxa de gestão de resíduos possui 
periodicidade anual e incide sobre a quantidade 
de resíduos geridos pelas entidades referidas no 
número anterior, revestindo os seguintes 

valores:  
 

a) (euro) 1 por tonelada de resíduos geridos 

pelos CIRVER e instalações de 
incineração e co-incineração; b) (euro) 2 
por tonelada de resíduos urbanos 

depositados em aterro; 
c) (euro) 2 por tonelada de resíduos 

resultantes dos produtos introduzidos 
em mercado cuja gestão esteja a cargo 

de sistemas de fluxos específicos de 
resíduos, individuais ou colectivos, e que 
através destes sistemas não sejam 

encaminhados para reutilização, 
reciclagem ou valorização;  

d) (euro) 5 por tonelada de resíduos inertes 

e resíduos industriais não perigosos 
depositados em aterro.  

 

3 - A taxa de gestão de resíduos possui o valor 

mínimo de (euro) 5000 por entidade devedora.  

4 - A taxa de gestão de resíduos deve ser 
repercutida nas tarifas e prestações financeiras 
cobradas pelas entidades devedoras de modo a 

garantir o cumprimento do disposto no artigo 7.º 

do presente decreto-lei.  
5 - A liquidação e o pagamento da taxa de 

gestão de resíduos são disciplinados por portaria 

do ministro responsável pela área do ambiente.  
 

Artigo 60.º 

Regras comuns 
 

1 - O valor das taxas previstas no presente 

capítulo considera-se automaticamente 
actualizado todos os anos por aplicação do índice 
de preços no consumidor publicado pelo 
Instituto Nacional de Estatística, arredondando-

se o resultado para a casa decimal superior, 
devendo a ANR proceder à divulgação regular 
dos valores em vigor para cada ano.  

2 - O pagamento das taxas de licenciamento 
previstas no presente capítulo é prévio à prática 
dos actos, devendo ser rejeitado liminarmente o 

requerimento de qualquer entidade pública ou 
privada ao qual não se junte o comprovativo de 
pagamento.  

3 - Exceptuam-se do disposto no número 

anterior os casos de requerimentos de vistoria, 
nos quais a junção do comprovativo de 
pagamento deve ocorrer no prazo de 10 dias 

após a emissão da respectiva guia de 
pagamento por parte da entidade licenciadora.  

4 - As taxas de licenciamento e de autorização 

previstas no presente capítulo não contemplam 

isenções subjectivas nem objectivas e são 
devidas por inteiro sempre que se produza a 
transmissão, renovação ou prorrogação de 

licenças, não havendo então lugar à liquidação 
de taxa por averbamento.  

5 - Sem prejuízo das regras de afectação 

constantes dos artigos 54.º e 56.º do presente 
decreto-lei, a receita gerada pelas taxas 
disciplinadas no presente capítulo constitui 

receita própria e exclusiva da ANR ou das ARR, 
consoante aquela que se revele competente na 
matéria.  
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Secção II 

Autorizações legislativas 

Artigo 104.º 

Autorizações legislativas no âmbito do IRS e do Imposto do Selo 

Fica o Governo autorizado a legislar no sentido de rever: 

a) O regime da tributação em IRS, no quadro legal vigente, ou em imposto do selo dos jogos 

sociais do Estado, cuja organização e exploração se encontra legalmente atribuída, através 

de direitos exclusivos, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

b) As regras de tributação dos sujeitos passivos que aufiram prémios ou que adquiram as 

apostas dos jogos referidos na alínea anterior a uma taxa até 10%, incidindo a revisão em 

imposto do selo; 

c) O regime de substituição tributária, no âmbito do jogo, alargando no que respeita aos 

intermediários financeiros nacionais, sempre que o destino da receita do operador de jogo 

se situe fora do território nacional. 
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Artigo 105.º 

Regime Fiscal aplicável a produtos comercializados pelas empresas seguradoras e sociedades 

gestoras de fundos de pensões 

1 - Fica o Governo autorizado a introduzir alterações ao EBF e ao Código do IRS de modo a eliminar 

diferenciações negativas e a garantir um tratamento de neutralidade às soluções e modalidades 

mutualistas na área da previdência, protecção e poupança individuais, face ao regime fiscal 

actualmente aplicável a produtos comercializados pelas empresas seguradoras e sociedades 

gestoras de fundos de pensões.  

2 - O sentido e a extensão das alterações a efectuar nos termos do número anterior são as seguintes: 

a) Deve consagrar-se, de forma explícita, que os benefícios fiscais estruturais destinados a 

fomentar a subscrição ou adesão a seguros e operações do ramo vida, seguros de acidentes 

pessoais, planos de poupança-reforma e afins, bem como as respectivas obrigações 

acessórias, nomeadamente os constantes dos artigos 12.º, 27.º, 86.º, 87.º e 127.º do Código 

do IRS e os artigos 16.º e 21.º do EBF, são igualmente aplicáveis a modalidades de cariz 

mutualista; 

b) Devem ser exigíveis aos produtos financeiros correspondentes a modalidades de cariz 

mutualista requisitos de acesso e usufruição dos benefícios fiscais em tudo idênticos aos 

actualmente aplicáveis aos produtos comercializados pelas empresas seguradoras e 

sociedades gestoras de fundos de pensões. 
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Decreto-Lei n.º 442-A/88, 

de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (IRS) 

 

Artigo 12.º  

Delimitação negativa de incidência  
 

(ver página 282 do artigo 53.º da PPL) 

  
Artigo 27.º 

Profissões de desgaste rápido: deduções 

 
1 - As importâncias despendidas pelos sujeitos 

passivos que desenvolvam profissões de desgaste 
rápido, na constituição de seguros de doença, de 

acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam 
exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou 
reforma por velhice, neste último caso desde que o 

benefício seja garantido após os 55 anos de idade, são 
integralmente dedutíveis ao respectivo rendimento, 
desde que não garantam o pagamento e este se não 

verifique, nomeadamente, por resgate ou 
adiantamento, de qualquer capital em vida durante os 
primeiros cinco anos.  

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, 

consideram-se como profissões de desgaste rápido as 
de praticantes desportivos, definidos como tal no 
competente diploma regulamentar, as de mineiros e as 

de pescadores.  
3 - No caso previsto no n.º 1, sempre que se 

verifique o pagamento de qualquer capital em vida 

durante os primeiros cinco anos, observa-se o disposto 
no n.º 2 do artigo 60.º  

 
*(corresponde ao art.º 30.º na redacção anterior à 

revisão do articulado efectuada pelo DL 198/2001, de 3 
de Julho)  

 

Artigo 86 .º 
Prémios de seguro 

 

(ver página 289 do artigo 53.º da PPL) 
 

Artigo 87.º  
Dedução relativa às pessoas com deficiência  

 
(ver página 289 do artigo 53.º da PPL) 

 

Artigo 127.º * 
Comunicação de encargos 

 

(ver página 290 do artigo 53.º da PPL) 
 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=decreto-lei_198-2001_de_3_de_julho_i_serie_a.pdf
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Decreto-Lei n.º 215/89, 

de 1 de Julho 

Estatuto dos Benefícios Fiscais 
 

PARTE II 

Benefícios fiscais com carácter estrutural 

 
CAPÍTULO I  

Benefícios fiscais de natureza social 

 
Artigo 16.º  

Fundos de pensões e equiparáveis 

 
1 - São isentos de IRC os rendimentos dos 

fundos de pensões e equiparáveis, que se 
constituam e operem de acordo com a legislação 

nacional.  
2 - São isentos de imposto municipal sobre 

as transmissões onerosas de imóveis os fundos 

de pensões e equiparáveis, constituídos de 
acordo com a legislação nacional.  

3 - Às contribuições individuais dos 

participantes e aos reembolsos pagos por fundos 
de pensões e outros regimes complementares de 
segurança social que garantam exclusivamente 
o benefício de reforma, complemento de 

reforma, invalidez ou sobrevivência são 
aplicáveis as regras previstas no artigo 21.º, 
com as necessárias adaptações.  

4 - Em caso de inobservância dos requisitos 
estabelecidos no n.º 1, a fruição do benefício aí 
previsto fica, no respectivo exercício, sem efeito, 

sendo as sociedades gestoras dos fundos de 
pensões e equiparáveis responsáveis 

originariamente pelas dívidas de imposto dos 
fundos cuja gestão lhes caiba, devendo efectuar 

o pagamento do imposto em dívida no prazo 
previsto no n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
IRC.  

5 - Os benefícios fiscais previstos no n.º 3 
deste artigo e no n.º 2 do artigo 21.º são 
cumuláveis, não podendo, no seu conjunto, 

exceder os limites fixados no n.º 2 do artigo 
21.º  

6 - As contribuições para fundos de pensões 
e outros regimes complementares de segurança 

social referidas no n.º 3 são dedutíveis à colecta 
do IRS, nos termos aí estabelecidos, desde que:  

 

a) Quando pagas e suportadas por 
terceiros, tenham sido, 
comprovadamente, tributadas como 

rendimentos do sujeito passivo;  
b) Quando pagas e suportadas pelo sujeito 

passivo, não constituam encargos 
inerentes à obtenção de rendimentos da 

categoria B. 
 

(Corresponde ao artigo 14.º, na redacção do EBF 

que se encontrava em vigor previamente à 
republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 
108/2008, de 26 de Junho)  

Artigo 21.º 
Fundos de poupança-reforma e planos de 

poupança-reforma  
 

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos dos 

fundos de poupança-reforma, poupança-

educação e poupança-reforma/educação, que se 
constituam e operem nos termos da legislação 
nacional.  

2 - São dedutíveis à colecta do IRS, nos 
termos e condições previstos no artigo 78.º do 
respectivo Código, 20 % dos valores aplicados 

no respectivo ano por sujeito passivo não 
casado, ou por cada um dos cônjuges não 
separados judicialmente de pessoas e bens, em 
planos de poupança-reforma, tendo como limite 

máximo:  
 

a) (euro) 400 por sujeito passivo com idade 

inferior a 35 anos;  
b) (euro) 350 por sujeito passivo com idade 

compreendida entre os 35 e os 50 anos;  

c) (euro) 300 por sujeito passivo com idade 
superior a 50 anos.  

 

3 - As importâncias pagas pelos fundos de 

poupança-reforma, mesmo nos casos de 
reembolso por morte do participante, ficam 
sujeitas a tributação nos seguintes termos:  

 

a) De acordo com as regras aplicáveis aos 
rendimentos da categoria H de IRS, 
incluindo as relativas a retenções na 

fonte, quando a sua percepção ocorra 
sob a forma de prestações regulares e 
periódicas;  

b) De acordo com as regras aplicáveis aos 
rendimentos da categoria E de IRS, 
incluindo as relativas a retenções na 

fonte, em caso de reembolso total ou 
parcial, devendo, todavia, observar-se o 
seguinte:  

 

1) A matéria colectável é constituída 
por dois quintos do rendimento;  

2) A tributação é autónoma, sendo 

efectuada à taxa de 20 %;  
 

c) De acordo com as regras estabelecidas 

nas alíneas anteriores, nos casos em que 
se verifiquem, simultaneamente, as 
modalidades nelas referidas.  

 

4 - A fruição do benefício previsto no n.º 2 
fica sem efeito, devendo as importâncias 
deduzidas, majoradas em 10 %, por cada ano 

ou fracção, decorrido desde aquele em que foi 
exercido o direito à dedução, ser acrescidas à 
colecta do IRS do ano da verificação dos factos, 
se aos participantes for atribuído qualquer 

rendimento ou for concedido o reembolso dos 
certificados, salvo em caso de morte do 
subscritor ou quando tenham decorrido, pelo 

menos, cinco anos a contar da respectiva 
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entrega e ocorra qualquer uma das situações 
definidas na lei.  

5 - A fruição do benefício previsto no n.º 3 

fica sem efeito quando o reembolso dos 
certificados ocorrer fora de qualquer uma das 
situações definidas na lei, devendo o rendimento 

ser tributado, autonomamente, à taxa de 20 %, 

de acordo com as regras aplicáveis aos 
rendimentos da categoria E de IRS, incluindo as 
relativas a retenções na fonte, sem prejuízo da 

eventual aplicação das alíneas a) e b) do n.º 3 
do artigo 5.º do Código do IRS, quando o 
montante das entregas pagas na primeira 

metade de vigência do plano representar, pelo 
menos, 35 % da totalidade daquelas.  

6 - Em caso de inobservância do estabelecido 
no n.º 1, a fruição do benefício fica, no 

respectivo exercício, sem efeito, devendo a 
sociedade gestora pagar o imposto em dívida no 
prazo previsto no n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do IRC.  

7 - As sociedades gestoras dos fundos de 
poupança-reforma são solidariamente 
responsáveis pelas dívidas de imposto dos 

fundos cuja gestão lhes caiba.  
8 - Os benefícios previstos nos n.os 2 e 3 são 

aplicáveis às entregas efectuadas pelas 

entidades empregadoras em nome e a favor dos 

seus trabalhadores.  
9 - Para efeitos do n.º 2, considera-se a 

idade do sujeito passivo à data de 1 de Janeiro 

do ano em que efectue a aplicação.  
10 - Não são dedutíveis à colecta do IRS, nos 

termos do n.º 2, os valores aplicados pelos 

sujeitos passivos após a data da passagem à 
reforma. 

 
(Corresponde ao artigo 21.º, na redacção do 

EBF que se encontrava em vigor previamente à 
republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 
108/2008, de 26 de Junho)  
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Artigo 106.º 

Combate à fraude e à evasão fiscal 

1 - O Governo apresenta à Assembleia da República, até ao final de Fevereiro de 2009, um relatório 

detalhado sobre a evolução do combate à fraude e à evasão fiscais em todas as áreas da tributação, 

explicitando os resultados alcançados, designadamente quanto ao valor das liquidações adicionais 

realizadas, bem como quanto ao valor das colectas recuperadas nos diversos impostos.  

2 -  O relatório deve conter, designadamente, toda a informação estatística relevante sobre as 

inspecções tributárias efectuadas, bem como sobre os resultados obtidos com a utilização dos 

diversos instrumentos jurídicos para o combate à fraude e à evasão fiscais, em especial a avaliação 

indirecta da matéria colectável e a derrogação administrativa do dever de segredo bancário, 

devendo igualmente proceder a uma avaliação da adequação desses mesmos instrumentos, tendo 

em conta critérios de eficiência da acção de inspecção.  

3 - O relatório deve ainda conter, no estrito respeito dos diferentes deveres de segredo a que a 

administração tributária está vinculada, informação estatística relativa às infracções tributárias 

resultantes de acções de inspecção, designadamente evidenciando, de forma agregada, o resultado 

final dos processos.  
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Artigo 107.º 

Desdobramento dos Tribunais Tributários  

1 - Fica o Governo autorizado, nos termos da alínea d) do artigo 161.º da Constituição, a alterar o 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 

Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, 107-D/2003, de 31 de Dezembro, 

1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008, de 14 de Janeiro e 26/2008, de 27 de Junho. 

2 - A autorização referida no artigo anterior é concedida no sentido de permitir o desdobramento dos 

tribunais tributários até três níveis de especialização, a criação de tribunais tributários de 1.ª 

instância com uma competência territorial alargada, especificada em razão do valor da acção ou da 

matéria e a criação de um gabinete de assessoria técnica aos magistrados. 

3 - A extensão da autorização legislativa concedida é a seguinte: 

a) Possibilidade de desdobramento dos tribunais tributários, quando o volume processual o 

justifique, até três níveis de especialização; 

b) Reportar os três níveis de especialização a juízos de grande instância, juízos de média 

instância e juízos de pequena instância; 

c) Definição da competência dos juízos referidos na alínea anterior em função do valor das 

acções e da matéria. 

d) A criação de um gabinete de assessoria técnica aos magistrados. 

4 - A autorização legislativa concedida pela presente lei tem a duração de 180 dias. 
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Lei n.º 13/2002,  
de 19 de Fevereiro 

Aprova o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais 
 

(com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 4-
A/2003, de 19 de Fevereiro, 107-D/2003, de 31 de 

Dezembro, 1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008, de 14 de 

Janeiro e 26/2008, de 27 de Junho) 
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Artigo 108.º 

Regime fiscal para residentes não habituais em IRS 

1 - Fica o Governo autorizado a criar um regime fiscal para residentes não habituais em IRS, alterando, 

em consonância, as disposições constantes do Código do IRS e da LGT. 

2 - O sentido e a extensão da autorização legislativa concedida são os seguintes: 

a) Alteração do conceito de residência não habitual em Portugal, para efeitos do IRS, e da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do respectivo Código, tendo em conta que: 

i) O sujeito passivo, tornando-se residente em território português, não possa ter sido 

tributado como tal, em sede daquele imposto, em nenhum dos cinco anos anteriores à 

aquisição desta última qualidade; 

ii) O sujeito passivo adquira o direito a ser tributado como residente não habitual pelo 

período de dez anos consecutivos com a respectiva inscrição dessa qualidade para 

efeitos cadastrais; 

iii) O gozo do direito a ser tributado como residente não habitual em cada ano do período 

referido no número anterior requer que o sujeito passivo seja considerado residente para 

efeitos do IRS; 

b) Não englobamento, para efeitos da sua tributação, salvo opção dos respectivos titulares, dos 

rendimentos líquidos da Categoria A auferidos em actividades de elevado valor acrescentado, 

com carácter científico, artístico ou técnico, a definir por portaria do Ministro das Finanças, 

por sujeitos passivos residentes que não tenham residência habitual em Portugal; 

c) Opção pela aplicação do método da isenção pelos sujeitos passivos residentes que, não tendo 

residência habitual em Portugal, obtenham rendimentos no estrangeiro da categoria B, 

auferidos em actividades de prestação de serviços de elevado valor acrescentado, com 

carácter científico, artístico ou técnico, a definir por portaria do Ministro das Finanças, ou 

provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de informações 

respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico, assim 

como das categorias E, F ou G, quando, alternativamente: 
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i) Possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção 

para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; 

ii) Possam ser tributados no outro país, território ou região, em conformidade com o 

Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Património da OCDE, 

interpretado de acordo com as observações e reservas de Portugal, nos casos em que 

não exista convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal, desde que 

aqueles não constem de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças relativas a 

regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis e, bem assim, desde que 

os rendimentos, não sejam de considerar obtidos em território português; 

d) Opção pela aplicação do método da isenção pelos sujeitos passivos residentes que, não tendo 

residência habitual em Portugal, obtenham rendimentos no estrangeiro da Categoria A 

quando, alternativamente: 

i) sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção para 

eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; 

ii) Sejam tributados no outro país, território ou região, nos casos em que não exista 

convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal, desde que os 

rendimentos, não sejam de considerar obtidos em território português; 

e) Opção pela aplicação do método da isenção pelos sujeitos passivos residentes que, não tendo 

residência habitual em Portugal, obtenham rendimentos no estrangeiro da Categoria H, 

quando, alternativamente: 

i) Sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com convenção para 

eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal com esse Estado; 

ii) Os rendimentos não sejam de considerar obtidos em território português, e, quanto 

àqueles que tenham origem em contribuições, desde que as mesmas não tenham gerado 

uma dedução específica para efeitos do Código do IRS; 

f) Tributação dos rendimentos líquidos da Categoria A auferidos em actividades de elevado 

valor acrescentado, com carácter científico, artístico ou técnico, a definir por portaria do 

Ministro das Finanças, por sujeitos passivos residentes que não tenham residência habitual 

em Portugal, à taxa de 20%. 
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Decreto-Lei n.º 442-A/88, 
de 30 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS) 
 

Artigo 16.º 

Residência  

 
1 - São residentes em território português as 

pessoas que, no ano a que respeitam os rendimentos:  
 

a) Hajam nele permanecido mais de 183 dias, 
seguidos ou interpolados;  

b) Tendo permanecido por menos tempo, aí 
disponham, em 31 de Dezembro desse ano, 
de habitação em condições que façam supor a 
intenção de a manter e ocupar como 

residência habitual;  
c) Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de 

navios ou aeronaves, desde que aqueles 

estejam ao serviço de entidades com 
residência, sede ou direcção efectiva nesse 
território;  

d) Desempenhem no estrangeiro funções ou 
comissões de carácter público, ao serviço do 
Estado Português.  

 

2 - São sempre havidas como residentes em 
território português as pessoas que constituem o 
agregado familiar, desde que naquele resida qualquer 

das pessoas a quem incumbe a direcção do mesmo.  
3 - A condição de residente resultante da aplicação 

do disposto no número anterior pode ser afastada pelo 
cônjuge que não preencha o critério previsto na alínea 

a) do n.º 1, desde que efectue prova da inexistência de 
uma ligação entre a maior parte das suas actividades 

económicas e o território português, caso em que é 

sujeito a tributação como não residente relativamente 
aos rendimentos de que seja titular e que se 
considerem obtidos em território português nos termos 

do artigo 18.º (Redacção da Lei nº 60-A/2005, de 31 
de Dezembro) 

4 - Sendo feita a prova referida no número anterior, 
o cônjuge residente em território português apresenta 

uma única declaração dos seus próprios rendimentos, 
da sua parte nos rendimentos comuns e dos 
rendimentos dos dependentes a seu cargo segundo o 

regime aplicável às pessoas na situação de separados 
de facto nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º 
(Aditado pela Lei nº 60-A/2005, de 31 de Dezembro) 

5 - São ainda havidas como residentes em território 
português as pessoas de nacionalidade portuguesa que 
deslocalizem a sua residência fiscal para país, território 
ou região, sujeito a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada por portaria do 
Ministro das Finanças, no ano em que se verifique 
aquela mudança e nos quatro anos subsequentes, salvo 

se o interessado provar que a mudança se deve a 
razões atendíveis, designadamente exercício naquele 
território de actividade temporária por conta de 

entidade patronal domiciliada em território português. 
(Aditado pela Lei nº 60-A/2005, de 31 de Dezembro - 
Anterior n.º 3.) 

http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
http://www.dgci.min-financas.pt/CMSResourceLocator/redirect.aspx?G=/resources/www.dgci.min-financas.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos&R=lei_60-a-2005_de_30_de_dezembro_i_serie_a_1_supl_n_250.pdf
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Decreto-Lei n.º 398/98, 

de 17 de Dezembro 

Aprova a lei geral tributária que enuncia e define 
os princípios gerais que regem o direito fiscal 

português e os poderes da administração 

tributária e garantias dos contribuintes 
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CAPÍTULO XIV 

Operações activas, regularizações e garantias do Estado 

Artigo 109.º 

Concessão de empréstimos e outras operações activas 

1 - Fica o Governo autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição, através do 

ministro responsável pela área das finanças, com a faculdade de delegação, a conceder empréstimos 

e a realizar outras operações de crédito activas, até ao montante contratual equivalente a € 285 

milhões, não contando para este limite os montantes referentes a reestruturação ou consolidação de 

créditos do Estado, incluindo a eventual capitalização de juros.  

2 - Acresce ao limite fixado no número anterior a concessão de empréstimos pelos serviços e fundos 

autónomos, até ao montante contratual equivalente a € 356 milhões, não contando para este limite 

os montantes referentes a reestruturação ou consolidação de créditos, incluindo a eventual 

capitalização de juros.  

3 - Fica, ainda, o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com a 

faculdade de delegação, a renegociar as condições contratuais de empréstimos anteriores, incluindo a 

troca da moeda do crédito, ou a remitir os créditos daqueles resultantes.  

4 - O Governo informa trimestralmente a Assembleia da República da justificação e das condições das 

operações realizadas ao abrigo do presente artigo.  

 

Artigo 110.º 

Mobilização de activos e recuperação de créditos 

1 - Fica o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com a faculdade 

de delegação, no âmbito da recuperação de créditos e outros activos financeiros do Estado, detidos 

pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, a proceder às seguintes operações:  

a) Redefinição das condições de pagamento das dívidas nos casos em que os devedores se 

proponham pagar a pronto ou em prestações, podendo também, em casos devidamente 

fundamentados, ser reduzido o valor dos créditos, sem prejuízo de, em caso de 
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incumprimento, se exigir o pagamento nas condições originariamente vigentes, podendo 

estas condições ser aplicadas na regularização dos créditos adquiridos pela Direcção-Geral 

do Tesouro e Finanças respeitantes a dívidas às instituições de segurança social apenas 

quando os devedores se encontrem enquadrados num processo especial de recuperação de 

empresas ou de insolvência ou num procedimento extrajudicial de conciliação;  

b) Redefinição das condições de pagamento e, em casos devidamente fundamentados, redução 

ou remissão do valor dos créditos dos empréstimos concedidos a particulares, ao abrigo do 

Programa Especial para a Reparação de Fogos ou Imóveis em Degradação (PRID) e do 

Programa Especial de Autoconstrução, nos casos de mutuários cujos agregados familiares 

tenham um rendimento médio mensal per capita não superior ao valor do rendimento social 

de inserção ou de mutuários com manifesta incapacidade financeira;  

c) Realização de aumentos de capital com quaisquer activos financeiros, bem como mediante 

conversão de crédito em capital das empresas devedoras;  

d) Aceitação, como dação em cumprimento, de bens imóveis, bens móveis, valores mobiliários 

e outros activos financeiros;  

e) Alienação de créditos e outros activos financeiros;  

f) Aquisição de activos mediante permuta com outros entes públicos ou no quadro do 

exercício do direito de credor preferente ou garantido em sede de venda em processo 

executivo ou em liquidação do processo de insolvência.  

2 - Fica o Governo igualmente autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com 

a faculdade de delegação, a proceder:  

a) À cessão da gestão de créditos e outros activos, a título remunerado ou não, quando tal 

operação se revele a mais adequada à defesa dos interesses do Estado;  

b) À contratação da prestação dos serviços financeiros relativos à operação indicada na alínea 

anterior, independentemente do seu valor, podendo esta ser precedida de procedimento por 

negociação, ou realizada por ajuste directo.  

3 - Fica ainda o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com a 

faculdade de delegação, a proceder:  
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a) À redução do capital social de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, ou 

simplesmente participadas, no âmbito de processos de saneamento económico-financeiro;  

b) À cessão de activos financeiros que o Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças, detenha sobre cooperativas e associações de moradores aos municípios onde 

aquelas tenham a sua sede;  

c) À anulação de créditos detidos pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, quando, em 

casos devidamente fundamentados, se verifique que não se justifica a respectiva recuperação;  

d) À contratação da prestação de serviços no âmbito da recuperação dos créditos do Estado, 

em casos devidamente fundamentados.  

4 - O Governo informa trimestralmente a Assembleia da República da justificação e condições das 

operações realizadas ao abrigo do presente artigo.  

Artigo 111.º 

Aquisição de activos e assunção de passivos e responsabilidades 

1 - Fica o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com a faculdade 

de delegação:  

a) A adquirir créditos de empresas públicas, no contexto de planos estratégicos de 

reestruturação e de saneamento financeiro;  

b) A assumir passivos e responsabilidades, ou adquirir créditos sobre empresas públicas e 

estabelecimentos fabris das Forças Armadas no contexto de planos estratégicos de 

reestruturação e de saneamento financeiro ou no âmbito de processos de liquidação;  

c) A liquidar o saldo resultante da compensação dos débitos e créditos existentes, até 31 de 

Dezembro de 2008, decorrentes das relações financeiras entre o Estado e as regiões 

autónomas, até ao montante de € 7,5 milhões, no âmbito da gestão flexível.  

2 -  O financiamento das operações referidas no número anterior é assegurado por dotação orçamental 

inscrita no capítulo 60 do Ministério das Finanças e da Administração Pública.  
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Artigo 112.º 

Limite das prestações de operações de locação 

Em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto, 

fica o Governo autorizado a satisfazer encargos com as prestações a liquidar referentes a contratos de 

investimento público sob a forma de locação, até ao limite máximo de € 49 533 000.  
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Lei Orgânica n.º 4/2006, 
29 de Agosto 

Lei de Programação Militar 

 
Artigo 11.º 

Limites orçamentais 
 

1 - A lei que aprova o Orçamento do Estado fixa 

anualmente o montante global máximo da autorização 
financeira ao Governo para a satisfação de encargos 
com as prestações a liquidar referentes aos contratos 
previstos no artigo 3.º  

2 - A alteração do serviço da dívida resultante dos 
contratos previstos no artigo 3.º carece de autorização 
da Assembleia da República quando implique um 

aumento superior a 5% do valor global previsto no 
mapa anexo à presente lei. 
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Artigo 113.º 

Antecipação de fundos comunitários 

1 - As operações específicas do Tesouro efectuadas para garantir o encerramento do QCA III e a 

execução do QREN, incluindo iniciativas comunitárias e Fundo de Coesão, devem ser regularizadas 

até ao final do exercício orçamental de 2010.   

2 - As antecipações de fundos referidas no número anterior não podem, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte, exceder em cada momento:  

a) Relativamente aos programas co-financiados pelo FEDER, por iniciativas comunitárias e 

pelo Fundo de Coesão € 662 milhões; 

b) Relativamente aos programas co-financiados pelo FEOGA - Orientação, pelo FEADER, 

pelo IFOP e pelo Fundo Europeu das Pescas € 430 milhões. 

3 - Os montantes referidos no número anterior podem ser objecto de compensação entre si, mediante 

autorização do membro do Governo responsável pela gestão nacional do fundo compensador.  

4 - Os limites referidos no n.º 2 incluem as antecipações já efectuadas até 2008. 

5 - As operações específicas do Tesouro efectuadas para garantir o pagamento dos apoios financeiros 

concedidos no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) devem ser regularizadas 

aquando do respectivo reembolso pela União Europeia, nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1290/2005, do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola 

comum.  

6 - Por forma a colmatar eventuais dificuldades inerentes ao processo de encerramento do QCA II e 

QCA III e à execução do QREN relativamente aos programas co-financiados pelo Fundo Social 

Europeu (FSE), incluindo iniciativas comunitárias, fica o Governo autorizado a antecipar 

pagamentos por conta das transferências comunitárias da União Europeia com suporte em fundos 

da segurança social que não podem exceder a cada momento, considerando as antecipações 

efectuadas desde 2007, o montante de € 350 milhões.  

http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2005&id=305R1290
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7 - A regularização das operações activas referidas no número anterior deve ocorrer até ao final do 

exercício orçamental de 2010, ficando para tal o IGFSS, I. P., autorizado a ressarcir-se nas 

correspondentes verbas transferidas pela Comissão.  
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Regulamento (CE) n.° 1290/2005 do Conselho, 
de 21 de Junho de 2005, 

Relativo ao financiamento da política agrícola comum 

JO L 209 de 11.8.2005 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/oj/2005/l_209/l_20920050811pt00010025.pdf 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/oj/2005/l_209/l_20920050811pt00010025.pdf


DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

681 

 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

682 

 

Artigo 114.º 

Princípio da unidade de tesouraria 

1 - Toda a movimentação de fundos dos serviços e fundos autónomos, incluindo aqueles cuja gestão 

financeira e patrimonial se rege pelo regime jurídico das entidades públicas empresariais, deve ser 

efectuada por recurso aos serviços bancários disponibilizados pelo Instituto de Gestão da Tesouraria 

e do Crédito Público, I. P. (IGCP, I. P.), salvo disposição legal em contrário.  

2 - O princípio da unidade de tesouraria é aplicável às instituições do ensino superior nos termos 

previstos no artigo 115.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.  

3 - O incumprimento do disposto nos números anteriores pode constituir fundamento para retenção 

das transferências e recusa das antecipações de duodécimos, nos termos a fixar no decreto-lei de 

execução orçamental.  

4 - Os serviços integrados do Estado e os serviços e fundos autónomos mencionados no n.º 1 devem 

promover a sua integração na rede de cobranças do Estado, prevista no regime da tesouraria do 

Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho, mediante a abertura de contas 

bancárias junto do IGCP, I. P., para recebimento, contabilização e controlo das receitas próprias.  

5 - As entidades públicas empresariais devem manter as suas disponibilidades e aplicações financeiras 

junto do IGCP, I. P., sendo-lhes para esse efeito aplicável o regime da tesouraria do Estado, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho.  

6 - As receitas de todas as aplicações financeiras que sejam efectuadas em violação do princípio da 

unidade de tesouraria pelas entidades ao mesmo sujeitas revertem para o Estado.  
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Lei n.º 62/2007, 
10 de Setembro 

Regime jurídico das instituições de ensino 

superior 

 
Artigo 115.º 

Receitas 

 
1 - Constituem receitas das instituições de 

ensino superior públicas:  
 

a) As dotações orçamentais que lhes forem 
atribuídas pelo Estado;  

b) As receitas provenientes do pagamento 
de propinas e outras taxas de frequência 
de ciclos de estudos e outras acções de 
formação;  

c) As receitas provenientes de actividades 
de investigação e desenvolvimento;  

d) Os rendimentos da propriedade 

intelectual;  
e) Os rendimentos de bens próprios ou de 

que tenham a fruição;  

f) As receitas derivadas da prestação de 
serviços, emissão de pareceres e da 
venda de publicações e de outros 
produtos da sua actividade;  

g) Os subsídios, subvenções, 
comparticipações, doações, heranças e 
legados;  

h) O produto da venda ou arrendamento de 
bens imóveis, quando autorizada por lei, 
bem como de outros bens;  

i) Os juros de contas de depósitos e a 
remuneração de outras aplicações 

financeiras;  
j) Os saldos da conta de gerência de anos 

anteriores;  
l) O produto de taxas, emolumentos, 

multas, coimas e quaisquer outras 

receitas que legalmente lhes advenham;  
m) O produto de empréstimos contraídos;  
n) As receitas provenientes de contratos de 

financiamento plurianual celebrados com 
o Estado;  

o) Outras receitas previstas na lei.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2 - As instituições de ensino superior públicas 
podem recorrer ao crédito nos termos 
estabelecidos na lei, mediante autorização por 

despacho conjunto do ministro responsável pela 

área das finanças e do ministro da tutela.  
3 - Com excepção das dotações transferidas 

do Orçamento do Estado e dos saldos das contas 

de gerência provenientes das dotações 
concedidas pelo Orçamento do Estado, podem as 
instituições de ensino superior públicas depositar 

em qualquer instituição bancária todas as 
demais receitas que arrecadem.  

4 - As receitas a que se refere a parte final 

do número anterior são geridas pelas 
instituições de ensino superior públicas através 
dos respectivos orçamentos privativos, conforme 
critérios por si estabelecidos.  

5 - As aplicações financeiras de cada 
instituição de ensino superior pública devem ser 
realizadas no Tesouro, salvo para um valor que 

não exceda 25 % do seu montante total.  
6 - O princípio da não consignação de 

receitas não se aplica:  
 

a) Às receitas provenientes do Orçamento 
do Estado destinadas ao financiamento 
de despesas ou de projectos específicos;  

b) Às receitas que, nos termos da lei ou de 
contrato, se destinem a cobrir 
determinadas despesas.  
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Decreto-Lei n.º 191/99,  

de 5 de Junho 
Aprova o regime da tesouraria do Estado 

 

(Com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 3-

B/2000, de 4 de Abril e n.º 107-B/2003, de 31 de 
Dezembro) 
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Artigo 115.º 

Operações de reprivatização e de alienação 

Para as reprivatizações a realizar ao abrigo da Lei n.º 11/90, de 5 de Abril, bem como para a alienação 

de outras participações sociais do Estado, fica o Governo autorizado, através do ministro responsável 

pela área das finanças, com a faculdade de delegação, a contratar, por ajuste directo, entre as empresas 

pré-qualificadas a que se refere o artigo 5.º da referida lei, a montagem das operações de alienação e de 

oferta pública de subscrição de acções, a tomada firme e respectiva colocação e demais operações 

associadas.  
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Lei n.º 11/90, 
de 5 de Abril 

Aprova a Lei Quadro das Privatizações 

 
Artigo 5.º 

Avaliação prévia 
 

1 - O processo de reprivatização da titularidade ou 

do direito de exploração dos meios de produção e 
outros bens nacionalizados a que se refere o artigo 1.º 
será sempre precedido de uma avaliação, feita, pelo 
menos, por duas entidades independentes, escolhidas 

de entre as pré-qualificadas em concurso realizado para 
o efeito. 

2 - Sem prejuízo da necessidade de abertura de 

novos concursos de pré-qualificação, mantém-se a 
validade do concurso de pré-qualificação já realizado. 
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Artigo 116.º 

Exoneração da qualidade de sócio 

1 - Para além dos fundamentos previstos no n.º 1 do artigo 240.º do Código das Sociedades Comerciais, 

pode o Estado exonerar-se da qualidade de sócio em sociedade comercial na qual detenha 

participação igual ou inferior a 10 % do capital social, cujo valor não exceda € 2 500 e apresente 

reduzida liquidez, e que nos últimos cinco anos tenha apresentado resultados negativos ou não tenha 

distribuído dividendos, desde que se verifique algum dos seguintes requisitos: 

a) A participação tenha sido declarada perdida a favor do Estado ou tenha vindo à respectiva 

titularidade por sucessão legítima, prescrição, ou extinção de pessoa colectiva sócia; 

b) A participação do Estado tenha origem na conversão de créditos em capital social no âmbito 

de processos especial de recuperação de empresa ou de insolvência.  

2 - À exoneração prevista no número anterior é aplicável o disposto nos n.ºs 2 e 4 a 8 do artigo 240.º do 

Código das Sociedades Comerciais, independentemente do tipo de sociedade em causa. 

3 - A exoneração da qualidade de sócio deve ser objecto de divulgação no sítio da Internet da Direcção-

Geral de Tesouro e Finanças. 
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Decreto-Lei n.º 262/86, 

de 2 de Setembro 

Aprova o Código das Sociedades Comerciais 
 

Artigo 240.º 

Exoneração de sócio 

(Alterado e republicado pelo Decreto Lei n.º 76-A/2006, 
de 29 de Março) 
 

1 - Um sócio pode exonerar-se da sociedade nos 
casos previstos na lei e no contrato e ainda quando, 
contra o voto expresso daquele:  
 

a) A sociedade deliberar um aumento de capital a 
subscrever total ou parcialmente por terceiros, 
a mudança do objecto social, a prorrogação 

da sociedade, a transferência da sede para o 
estrangeiro, o regresso à actividade da 
sociedade dissolvida;  

b) Havendo justa causa de exclusão de um sócio, 
a sociedade não deliberar excluí-lo ou não 
promover a sua exclusão judicial.  

 

2 - A exoneração só pode ter lugar se estiverem 
inteiramente liberadas todas as quotas do sócio.  

3 - O sócio que queira usar da faculdade atribuída 

pelo n.º 1 deve, nos 90 dias seguintes ao conhecimento 
do facto que lhe atribua tal faculdade, declarar por 
escrito à sociedade a intenção de se exonerar.  

4 - Recebida a declaração do sócio referida no 
número anterior, a sociedade deve, no prazo de 30 
dias, amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir 
por sócio ou terceiro, sob pena de o sócio poder 

requerer a dissolução da sociedade por via 
administrativa.  

5 - A contrapartida a pagar ao sócio é calculada nos 

termos do artigo 105.º, n.º 2, com referência à data 
em que o sócio declare à sociedade a intenção de se 
exonerar; ao pagamento da contrapartida é aplicável o 

disposto no artigo 235.º, n.º 1, alínea b).  
6 - Se a contrapartida não puder ser paga em 

virtude do disposto no n.º 1 do artigo 236.º e o sócio 
não optar pela espera do pagamento, tem direito a 

requerer a dissolução da sociedade por via 
administrativa.  

7 - O sócio pode ainda requerer a dissolução da 

sociedade por via administrativa no caso de o 
adquirente da quota não pagar tempestivamente a 
contrapartida, sem prejuízo de a sociedade se 

substituir, nos termos do n.º 1 do artigo 236.º  
8 - O contrato de sociedade não pode, directamente 

ou pelo estabelecimento de algum critério, fixar valor 
inferior ao resultante do n.º 5 para os casos de 

exoneração previstos na lei nem admitir a exoneração 
pela vontade arbitrária do sócio. 
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Artigo 117.º 

Limite máximo para a concessão de garantias pelo Estado e por outras pessoas colectivas de 

direito público 

1 - O limite máximo para a autorização da concessão de garantias pelo Estado em 2009 é fixado, em 

termos de fluxos líquidos anuais, em € 2 500 milhões.  

2 - Não se encontram abrangidas pelo limite fixado no número anterior as operações resultantes de 

deliberações tomadas no seio da União Europeia.  

3 - As responsabilidades do Estado decorrentes dos compromissos da concessão, em 2009, de garantias 

de seguro de crédito, de créditos financeiros, seguro-caução e seguro de investimento não podem 

ultrapassar o montante equivalente a € 1 100 milhões.  

4 - O limite máximo para a concessão de garantias por pessoas colectivas de direito público, em 2009, é 

fixado, em termos de fluxos líquidos anuais, em € 10 milhões.  

Artigo 118.º 

Saldos do capítulo 60 do Orçamento do Estado 

1 -  Os saldos das dotações afectas às rubricas da classificação económica «Transferências correntes», 

«Subsídios», «Activos financeiros» e «Outras despesas correntes» inscritas no Orçamento do 

Estado para 2009, no capítulo 60 do Ministério das Finanças e da Administração Pública, podem 

ser utilizados em despesas cujo pagamento seja realizável até 15 de Fevereiro de 2010, desde que a 

obrigação para o Estado tenha sido constituída até 31 de Dezembro de 2009 e seja nessa data 

conhecida ou estimável a quantia necessária para o seu cumprimento.  

2 - As quantias utilizadas nos termos do número anterior são depositadas em conta especial destinada 

ao pagamento das respectivas despesas, devendo tal conta ser encerrada até 15 de Fevereiro de 

2010.  
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Artigo 119.º 

Encargos de liquidação 

1 - O Orçamento do Estado assegura sempre que necessário, por dotação orçamental inscrita no 

capítulo 60 do Ministério das Finanças e da Administração Pública, a satisfação das obrigações das 

entidades extintas cujo activo restante foi transmitido para o Estado, em sede de partilha, até à 

concorrência do respectivo valor transferido.  

2 - É dispensada a prestação de caução prevista no n.º 3 do artigo 154.º do Código das Sociedades 

Comerciais, quando, em sede de partilha, a totalidade do activo restante for transmitido para o 

Estado.  
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Decreto-Lei n.º 262/86, 
de 2 de Setembro 

Aprova o Código das Sociedades Comerciais 

 
Artigo 154.º 

Liquidação do passivo social 
(Republicado pelo Decreto Lei n.º 76-A/2006, de 29 de 

Março) 
 

1 - Os liquidatários devem pagar todas as dívidas da 

sociedade para as quais seja suficiente o activo social.  
2 - No caso de se verificarem as circunstâncias 

previstas no artigo 841.º do Código Civil, devem os 

liquidatários proceder à consignação em depósito do 
objecto da prestação; esta consignação não pode ser 
revogada pela sociedade, salvo provando que a dívida 
se extinguiu por outro facto. 

3 - Relativamente às dívidas litigiosas, os 
liquidatários devem acautelar os eventuais direitos do 
credor por meio de caução, prestada nos termos do 

Código de Processo Civil. 
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Artigo 120.º 

Processos de extinção 

1 - As despesas correntes estritamente necessárias que resultem de processos de dissolução, liquidação 

e extinção de empresas públicas e participadas, serviços e outros organismos, são efectuadas 

através do capítulo 60 do Ministério das Finanças e da Administração Pública.  

2 - No âmbito dos processos referidos no número anterior que envolvam transferências de 

patrimónios para o Estado pode proceder-se à extinção de obrigações, por compensação e por 

confusão.  

CAPÍTULO XV 

Financiamento do Estado e gestão da dívida pública 

Artigo 121.º 

Financiamento do Orçamento do Estado 

Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento do Estado, 

incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, fica o Governo 

autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição e do artigo 123.º, a aumentar o 

endividamento líquido global directo, até ao montante máximo de 6379,2 milhões de euros.  
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Artigo 122.º 

Financiamento de habitação e realojamento 

1 - Fica o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), autorizado: 

a) A contrair empréstimos, designadamente junto do Banco Europeu do Investimento, até ao 

limite de € 150 milhões para o financiamento do Programa n.º 18, «Desenvolvimento local, 

urbano e regional», medida n.º 2, «Habitação e realojamento» e projecto n.º 3250, 

«Realojamento»;  

b) A utilizar os empréstimos contraídos ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 110.º da Lei n.º 

67-A/2007, de 31 de Dezembro, para o financiamento da reabilitação urbana promovida por 

câmaras municipais e sociedades de reabilitação urbana e para a recuperação do parque 

habitacional degradado. 

2 - O limite previsto na alínea a) do número anterior concorre para efeitos do limite global previsto no 

artigo anterior.  
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Lei n.º 67-A/2007,  
de 31 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2008 

 
Artigo 110.º 

Financiamento de habitação e realojamento 
 

1 - Fica o IHRU autorizado a contrair empréstimos, 

designadamente junto do Banco Europeu do 
Investimento, até ao limite de 400 milhões de euros 
com a seguinte distribuição:  

 

a) Até 200 milhões de euros para o 
financiamento das sociedades de reabilitação 
urbana e recuperação do parque habitacional 

degradado;  
b) Até 200 milhões de euros para o 

financiamento do Programa n.º 18, 

«Desenvolvimento local, urbano e regional», 
medida n.º 2, «Habitação e realojamento» e 
projecto n.º 3250, «Realojamento».  

 

2 - O limite previsto no número anterior concorre 
para efeitos do limite global previsto no artigo 109.º  
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Artigo 123.º 

Condições gerais do financiamento 

1 - Nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição, fica o Governo autorizado a contrair 

empréstimos amortizáveis e a realizar outras operações de endividamento, nomeadamente operações 

de reporte com valores mobiliários representativos de dívida pública directa do Estado, 

independentemente da taxa e da moeda de denominação, cujo produto da emissão, líquido de mais e 

de menos valias, não exceda, na globalidade, o montante resultante da adição dos seguintes valores:  

a) Montante dos limites para o acréscimo de endividamento líquido global directo estabelecidos 

nos termos do artigo 121.º; 

b) Montante das amortizações da dívida pública realizadas durante o ano, nas respectivas datas 

de vencimento ou antecipadas por conveniência de gestão da dívida, calculado, no primeiro 

caso, segundo o valor contratual da amortização e, no segundo caso, segundo o respectivo 

custo de aquisição em mercado;  

c) Montante de outras operações que envolvam redução de dívida pública, determinado pelo 

custo de aquisição em mercado da dívida objecto de redução.  

2 - As amortizações de dívida pública que forem efectuadas pelo Fundo de Regularização da Dívida 

Pública como aplicação de receitas das privatizações não são consideradas para efeitos da alínea b) 

do número anterior.  

3 - O prazo dos empréstimos a emitir e das operações de endividamento a realizar ao abrigo do 

disposto no n.º 1 não pode ser superior a 50 anos.  

Artigo 124.º 

Dívida denominada em moeda diferente do euro 

1 - A exposição cambial em moedas diferentes do euro não pode ultrapassar, em cada momento, 10 % 

do total da dívida pública directa do Estado.  

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por exposição cambial o montante das 

responsabilidades financeiras, incluindo as relativas a operações de derivados financeiros associadas 

a contratos de empréstimos, cujo risco cambial não se encontre coberto.  
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Artigo 125.º 

Dívida flutuante 

Para satisfação de necessidades transitórias de tesouraria e maior flexibilidade de gestão da emissão de 

dívida pública fundada, fica o Governo autorizado a emitir dívida flutuante, ficando o montante 

acumulado de emissões vivas em cada momento sujeito ao limite máximo de € 20 000 milhões.  
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Artigo 126.º 

Compra em mercado e troca de títulos de dívida 

1 - A fim de melhorar as condições de negociação e transacção dos títulos de dívida pública directa do 

Estado, aumentando a respectiva liquidez, e tendo em vista a melhoria dos custos de financiamento 

do Estado, fica o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, com 

faculdade de delegação, a proceder à amortização antecipada de empréstimos e a efectuar operações 

de compra em mercado ou operações de troca de instrumentos de dívida, amortizando 

antecipadamente os títulos de dívida que, por esta forma, sejam retirados de mercado.  

2 - As condições essenciais das operações referidas no número anterior, designadamente modalidades 

de realização e instrumentos de dívida abrangidos, são aprovadas pelo Governo, através do ministro 

responsável pela área das finanças, e devem:  

a) Salvaguardar os princípios e objectivos gerais da gestão da dívida pública directa do Estado, 

nomeadamente os consignados no artigo 2.º da Lei n.º 7/98, de 3 de Fevereiro;  

b) Respeitar o valor e equivalência de mercado dos títulos de dívida.  
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Lei n.º 7/98,  
de 3 de Fevereiro 

Regime geral de emissão e gestão da dívida 

pública 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 

Artigo 2.º 
Princípios 

 
1 - O recurso ao endividamento público directo deve 

conformar-se com as necessidades de financiamento 
geradas pela execução das tarefas prioritárias do 
Estado, tal como definidas na Constituição da República 

Portuguesa, salvaguardar, no médio prazo, o equilíbrio 
tendencial das contas públicas.  

2 - A gestão da dívida pública directa deverá 

orientar-se por princípios de rigor e eficiência, 
assegurando a disponibilização do financiamento 
requerido por cada exercício orçamental e prosseguindo 
os seguintes objectivos:  

 

a) Minimização de custos directos e indirectos 
numa perspectiva de longo prazo;  

b) Garantia de uma distribuição equilibrada de 
custos pelos vários orçamentos anuais;  

c) Prevenção de excessiva concentração temporal 

de amortizações; 
d) Não exposição a riscos excessivos; 
e) Promoção de um equilibrado e eficiente 

funcionamento dos mercados financeiros.  
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Artigo 127.º 

Gestão da dívida pública directa do Estado 

1 - Fica o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, a realizar as 

seguintes operações de gestão da dívida pública directa do Estado:  

a) Substituição entre a emissão das várias modalidades de empréstimos;  

b) Reforço das dotações para amortização de capital;  

c) Pagamento antecipado, total ou parcial, de empréstimos já contratados;  

d) Conversão de empréstimos existentes, nos termos e condições da emissão ou do contrato, 

ou por acordo com os respectivos titulares, quando as condições dos mercados financeiros 

assim o aconselharem.  

2 - A fim de dinamizar a negociação e transacção de valores mobiliários representativos de dívida 

pública, fica ainda o Governo autorizado, através do ministro responsável pela área das finanças, 

com a faculdade de delegação, a realizar operações de reporte com valores mobiliários 

representativos de dívida pública directa do Estado.  

3 - A inscrição orçamental dos fluxos financeiros decorrentes de operações associadas à gestão da 

carteira da dívida pública directa do Estado e da gestão das disponibilidades de tesouraria do Estado 

é efectuada de acordo com as seguintes regras:  

a) As despesas decorrentes de operações de derivados financeiros são deduzidas das receitas 

obtidas com as mesmas operações, sendo o respectivo saldo sempre inscrito em rubrica da 

despesa;  

b) As receitas de juros resultantes de operações associadas à emissão e gestão da dívida pública 

directa do Estado são abatidas às despesas da mesma natureza;  

c) As receitas de juros resultantes das operações associadas à aplicação dos excedentes de 

tesouraria do Estado, assim como as associadas aos adiantamentos de tesouraria, são 

abatidas às despesas com juros da dívida pública directa do Estado;  
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d) O disposto nas alíneas anteriores não dispensa o registo contabilístico individualizado de 

todos os fluxos financeiros, ainda que meramente escriturais, associados às operações nelas 

referidas.  
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Artigo 128.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 453/88, de 13 de Dezembro 

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 453/88, de 13 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 324/90, 

de 19 de Outubro, 36/93, de 13 de Fevereiro, 236/93, de 3 de Julho, e 2/95, de 14 de Janeiro, e pelas 

Leis n.ºs 127-B/97, de 20 de Dezembro, e 53-A/2006, de 29 de Dezembro, passa a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 3.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Constituem despesas ou aplicações do Fundo:  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h)  As resultantes de quaisquer procedimentos de fiscalização prévia ou sucessiva 

pelo Tribunal de Contas que tenham como objecto o Fundo de Regularização da 

Dívida Pública. 

3 - […]. 

4 - [...]. 

5 - […].» 
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Decreto-Lei n.º 453/88,  
de 13 de Dezembro 

Revê o regime jurídico do Fundo de 

Regularização da Dívida Pública 

 
(Com as alterações introduzidas pelos Decretos-
Leis n.ºs 324/90, de 19 de Outubro, 36/93, de 

13 de Fevereiro, 236/93, de 3 de Julho, e 2/95, 
de 14 de Janeiro, e pelas Leis n.ºs 127-B/97, de 

20 de Dezembro, e 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro) 
 

Artigo 3.º 

Receitas e aplicações do Fundo 
 

1 - Constituem receitas do Fundo: 
 

a) As previstas no artigo 24.º do Decreto 
n.º 43454, de 30 de Dezembro de 1960;  

b) As provenientes das alienações de partes 

sociais que o Estado detenha em 
quaisquer sociedades anónimas 
resultantes da transformação de 

empresas públicas, nos termos da Lei 
n.º 11/90, de 5 de Abril; (Redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 324/90, de 19 
de Outubro) 

c) As decorrentes de alienações de 
participações detidas no sector privado, 
nos termos da Lei n.º 71/88, de 24 de 

Maio, e do Decreto-Lei n.º 328/88, de 27 
de Setembro;  

d) O saldo de liquidação do Fundo de 

Compensação extinto pelo Decreto-Lei 
n.º 338/87, de 21 de Outubro, nos 

termos previstos no artigo 4.º do 
presente diploma.  

 

2 - Constituem despesas ou aplicações do 
Fundo: 

 

a) As estabelecidas no artigo 25.º do 
Decreto-Lei n.º 43454; 

b) As aplicações expressamente previstas 

no artigo 16.º da Lei n.º 11/90, de 5 de 
Abril; (Redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 324/90, de 19 de Outubro) 

c) As referidas no artigo 4.º do presente 
decreto-lei, nos termos aí previstos.  

d) As decorrentes do apuramento de dívidas 

à administração fiscal por parte de 
empresas que tenham sido objecto de 
reprivatização, referentes a períodos 

anteriores à data da operação de 
transferência da titularidade do capital 
social, quando estas não tenham sido 

consideradas no respectivo processo de 

avaliação; (Aditada pelo Decreto-Lei n.º 
36/93, de 13 de Fevereiro) 

e) As derivadas de lapsos ou omissões no 

processo de avaliação de empresas que 
se destinam a ser reprivatizadas, 
devidamente comprovados, e que pela 

sua natureza e relevância afectem o 
valor patrimonial da empresa reportada 
à data da reprivatização. (Aditada pelo 

Decreto-Lei n.º 2/95, de 14 de Janeiro) 
f) As decorrentes de contratos relativos à 

montagem de operações de alienação e 
de oferta pública de subscrição de 

acções, à tomada firme e respectiva 
colocação e a demais operações 
associadas, no âmbito da reprivatização 

ou de outras alienações de participações 
sociais, por entes públicos; (Aditada pela 
Lei n.º 127-B/97, de 20 de Dezembro) 

g) As decorrentes da amortização de dívida 
pública. (Aditada pela Lei n.º 127-B/97, 
de 20 de Dezembro) 

 

3 - As receitas a que se referem as alíneas b) 
e c) do n.º 1 são aplicadas nas finalidades 
previstas no artigo 16.º da Lei n.º 11/90, de 5 

de Abril, de acordo com as regras que forem 
definidas por resolução do Conselho de 
Ministros. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

236/93, de 3 de Julho) 
4 - As verbas a atribuir nos termos do 

número anterior, bem como a sua distribuição, 
constarão de despacho do Ministro das Finanças. 

(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 324/90, de 
19 de Outubro) 

5 – (Revogado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 

de Dezembro) 
6 - Em todas as outras situações de aquisição 

de dívida pública deve o Fundo diligenciar para 

que se proceda, de igual modo, ao abatimento 
da dívida, podendo esta, porém, não ser 
anulada, conforme prevê o artigo 7.º do Decreto 
n.º 43453.  

 

 

 

 
 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

713 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

714 

 

CAPÍTULO XVI 

Iniciativa para o reforço da estabilidade financeira 

Artigo 129.º 

Concessão extraordinária de garantias pessoais do Estado 

1 - Excepcionalmente, pode o Estado conceder garantias, em 2009, nos termos da lei, para reforço da 

estabilidade financeira e da disponibilidade de liquidez nos mercados financeiros. 

2 - O limite máximo para a autorização da concessão de garantias previsto no número anterior é de € 20 

000 milhões e acresce ao limite fixado no n.º 1 do artigo 117.º 

3 - Ao limite máximo para a autorização da concessão de garantias previsto no número anterior são 

abatidos os valores das garantias concedidas, pelo Estado, em 2008, para os efeitos previstos no n.º 

1, ao abrigo da lei que estabelece a possibilidade de concessão extraordinária de garantias pessoais 

pelo Estado, no âmbito do sistema financeiro. 

Artigo 130.º  

Financiamento 

Excepcionalmente, para fazer face às necessidades de financiamento, tendo em vista o reforço da 

estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros, fica o Governo 

autorizado, nos termos da alínea h) do artigo 161.º da Constituição e do artigo 123.º, a aumentar o 

endividamento líquido global directo até ao montante de € 20 000 milhões, o qual acresce ao montante 

máximo referido no artigo 121.º 
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CAPÍTULO XVII 

Financiamento e transferências para as regiões autónomas 

Artigo 131.º 

Transferências orçamentais para as regiões autónomas 

1 - Nos termos do artigo 37.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de Fevereiro, são transferidas as 

seguintes verbas:  

a) € 293 091 848 para a Região Autónoma dos Açores;  

b) € 191 717 149 para a Região Autónoma da Madeira.  

2 - Nos termos do artigo 38.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de Fevereiro, são transferidas as 

seguintes verbas:  

a) € 58 618 370 para a Região Autónoma dos Açores;  

b) € 16 775 251 para a Região Autónoma da Madeira.  
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Lei Orgânica n.º 1/2007, 
de 19 de Fevereiro 

Aprova a Lei de Finanças das Regiões 

Autónomas, revogando a Lei n.º 13/98, de 
24 de Fevereiro 

 
SECÇÃO IV 

Transferências do Estado 

 
Artigo 37.º 

Transferências orçamentais 
 

1 - Em cumprimento do princípio da 
solidariedade consagrado na Constituição, nos 
Estatutos Político-Administrativos e na presente 

lei, a Lei do Orçamento do Estado de cada ano 
inclui verbas a transferir para cada uma das 
Regiões Autónomas.  

2 - O montante anual das verbas a inscrever 
no Orçamento do Estado para o ano t é igual às 
verbas inscritas no Orçamento do Estado para o 
ano t-1, actualizadas de acordo com a taxa de 

actualização definida nos termos dos números 
seguintes.  

3 - A taxa de actualização é igual à taxa de 

variação, no ano t-2, da despesa corrente do 
Estado, excluindo a transferência do Estado para 
a segurança social e a contribuição do Estado 

para a Caixa Geral de Aposentações, de acordo 
com a Conta Geral do Estado.  

4 - No caso de a taxa de variação definida no 
número anterior exceder a estimativa do 

Instituto Nacional de Estatística da taxa de 

variação, no ano t-2, do PIB a preços de 
mercado correntes, a taxa de actualização 

referida no n.º 2 será a estimativa do Instituto 
Nacional de Estatística da taxa de variação, no 
ano t-2, do PIB a preços de mercado correntes.  

5 - No ano de entrada em vigor da presente 
lei, o montante das verbas a inscrever no 
Orçamento do Estado para o ano t é igual ao 
montante inscrito no ano t-1 multiplicado pelo 

factor 1,5.  
6 - A repartição deste montante pelas 

Regiões Autónomas, que tem em conta as 

respectivas características estruturais e inclui 
um factor fixo relativo ao impacte sobre a 
receita do imposto sobre o valor acrescentado 

decorrente da aplicação do n.º 1 do artigo 19.º, 
é feita de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

 
 

7 - As transferências do Orçamento do Estado 
processam-se em prestações trimestrais, a 

efectuar nos cinco primeiros dias de cada 
trimestre.  
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Artigo 38.º 
Fundo de Coesão para as regiões 

ultraperiféricas 

 
1 - O Fundo de Coesão destina-se a apoiar 

exclusivamente programas e projectos de 

investimentos constantes dos planos anuais de 

investimento das Regiões Autónomas, tendo em 
conta o preceituado na alínea g) do artigo 9.º e 
na alínea j) do n.º 1 do artigo 227.º da 

Constituição, e visa assegurar a convergência 
económica com o restante território nacional.  

2 - O Fundo de Coesão dispõe em cada ano 

de verbas do Orçamento do Estado, a transferir 
para os Orçamentos Regionais, para financiar os 
programas e projectos de investimento, 
previamente identificados, que preencham os 

requisitos do número anterior, e é igual a uma 
percentagem das transferências orçamentais 
para cada Região Autónoma definidas nos 

termos do artigo anterior.  
3 - A percentagem a que se refere o número 

anterior é de: 
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Artigo 132.º 

Necessidades de financiamento das regiões autónomas 

1 - As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não podem acordar contratualmente novos 

empréstimos, incluindo todas as formas de dívida, que impliquem um aumento do seu 

endividamento líquido.  

2 - Podem excepcionar-se do disposto no número anterior, nos termos e condições a definir por 

despacho do ministro responsável pela área das finanças, empréstimos e amortizações destinados ao 

financiamento de projectos com comparticipação de fundos comunitários.  

3 - O montante de endividamento líquido regional, compatível com o conceito de necessidade de 

financiamento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC95), é equivalente à 

diferença entre a soma dos passivos financeiros, qualquer que seja a sua forma, incluindo 

nomeadamente os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e as dívidas a 

fornecedores, e a soma dos activos financeiros, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em 

instituições financeiras e as aplicações de tesouraria.  
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CAPÍTULO XVII 

Disposições finais 

Artigo 133.º 

Alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho 

1 - Os artigos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 29.º e 30.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, 

passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 3.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Exceptuam-se do disposto no número anterior, os montantes de valor inferior a 25% do 

Indexante de Apoios Sociais, abreviadamente designado por IAS, criado pela Lei n.º 53-

B/2006, de 29 de Dezembro, desde que, no período de um ano, não ultrapassem 50 

vezes o valor do IAS, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º 

4 - […]. 

Artigo 5.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A subvenção consiste numa quantia em dinheiro equivalente à fracção 1/135 do valor 

do IAS, por cada voto obtido na mais recente eleição de deputados à Assembleia da 

República. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 
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Artigo 6.º 

[…] 

As receitas de angariação de fundos não podem exceder anualmente, por partido, 1500 

vezes o valor do IAS e são obrigatoriamente registadas nos termos do n.º 7 do artigo 12.º 

Artigo 7.º 

[…] 

1 - Os donativos de natureza pecuniária feitos por pessoas singulares identificadas estão 

sujeitos ao limite anual de 25 vezes o valor do IAS e são obrigatoriamente registadas 

nos termos do n.º 7 do artigo 12.º 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior, os pagamentos de montante inferior ao 

valor do IAS desde que, no período de um ano, não ultrapassem 2% da subvenção 

estatal anual, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º 

Artigo 16.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Os donativos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 podem ser obtidos mediante o 

recurso a angariação de fundos, estando sujeitos ao limite de 60 vezes o valor do IAS 

por doador, e são obrigatoriamente titulados por cheque ou por outro meio bancário 

que permita a identificação do montante e da sua origem. 
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Artigo 17.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - A subvenção é de valor total equivalente a: 

a) 20 000 vezes o valor do IAS para as eleições para a Assembleia da República; 

b) 10 000 vezes o valor do IAS para as eleições para a Presidência da República e 

para o Parlamento Europeu; 

c) 4000 vezes o valor do IAS para as eleições para as Assembleias Legislativas 

Regionais. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 19.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - O pagamento das despesas de campanha faz-se obrigatoriamente, por instrumento 

bancário, nos termos do artigo 9.º, com excepção das despesas de montante inferior ao 

valor do IAS desde que, durante este período, estas não ultrapassem o valor global de 

2% dos limites fixados para as despesas de campanha. 

Artigo 20.º 

[…] 

1 - […]: 
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a) 10 000 vezes o valor do IAS na campanha eleitoral para Presidente da República, 

acrescido de 2500 vezes o valor do IAS no caso de concorrer a segunda volta; 

b) 60 vezes o valor do IAS por cada candidato apresentado na campanha eleitoral 

para a Assembleia da República; 

c) 100 vezes o valor do IAS por cada candidato apresentado na campanha eleitoral 

para as Assembleias legislativas Regionais; 

d) 300 vezes o valor do IAS por cada candidato apresentado na campanha eleitoral 

para o Parlamento Europeu. 

2 - […]: 

a) 1 350 vezes o valor do IAS em Lisboa e Porto; 

b) 900 vezes o valor do IAS nos municípios com 100 000 ou mais eleitores; 

c) 450 vezes o valor do IAS nos municípios com mais de 50 000 e menos de 100 000 

eleitores; 

d) 300 vezes o valor do IAS nos municípios com mais de 10 000 e até 50 000 

eleitores; 

e) 150 vezes o valor do IAS nos municípios com 10 000 ou menos eleitores. 

3 - No caso de candidaturas apresentadas apenas a assembleias de freguesia, o limite 

máximo admissível de despesas é de 1/3 do valor do IAS por cada candidato. 

4 - […]. 

5 - […]. 

Artigo 29.º 

[…] 

1 - Os partidos políticos que não cumprirem as obrigações impostas no capítulo II são 

punidos com coima mínima no valor de 10 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 

400 vezes o valor do IAS, para além da perda a favor do Estado dos valores 

ilegalmente recebidos.  
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2 - Os dirigentes dos partidos políticos que pessoalmente participem na infracção prevista 

no número anterior são punidos com coima mínima no valor de 5 vezes o valor do 

IAS e máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS.  

3 - As pessoas singulares que violem o disposto nos artigos 4.º e 5.º são punidas com 

coima mínima no valor de 5 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 200 vezes o 

valor do IAS.  

4 - […].  

5 - Os administradores das pessoas colectivas que pessoalmente participem na infracção 

prevista no número anterior são punidos com coima mínima no valor de 5 vezes o 

valor do IAS e máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS. 

6 - […].  

Artigo 30.º 

[…]  

1 - Os partidos políticos que obtenham receitas para a campanha eleitoral por formas não 

consentidas pela presente lei ou não observem os limites previstos no artigo 20.º são 

punidos com coima mínima no valor de 20 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 

400 vezes o valor do IAS e à perda a favor do Estado dos valores ilegalmente 

recebidos. 

2 - As pessoas singulares que violem o disposto no artigo 16.º são punidas com coima 

mínima no valor de 10 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 50 vezes o valor do 

IAS.  

3 - […].  

4 - Os administradores das pessoas colectivas que pessoalmente participem na infracção 

prevista no número anterior são punidos com coima mínima no valor de 10 vezes o 

valor do IAS e máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS. 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - Os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais, os primeiros 

candidatos de cada lista e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores 

que não discriminem ou não comprovem devidamente as receitas e despesas da 
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campanha eleitoral são punidos com coima mínima no valor do IAS e máxima no 

valor de 80 vezes o valor do IAS. 

2 - Os partidos políticos que cometam a infracção prevista no número anterior são 

punidos com coima mínima no valor de 10 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 

200 vezes o valor do IAS.  

Artigo 32.º 

[…] 

1 -  Os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais, os primeiros 

candidatos de cada lista e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores 

que não prestem contas eleitorais nos termos do artigo 27.º são punidos com coima 

mínima no valor de cinco vezes o valor do IAS e máxima no valor de 80 vezes o valor 

do IAS. 

2 - Os partidos políticos que cometam a infracção prevista no número anterior  são 

punidos com coima mínima no valor de 15 vezes o valor do IAS e máxima no valor de 

200 vezes o valor do IAS.  

3 - […].» 

2 - As alterações previstas no número anterior apenas produzem efeitos no ano em que o montante do 

Indexante de Apoios Sociais, criado pela Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro, atinja o valor da 

retribuição mínima mensal garantida fixada para o ano de 2008. 

3 - Enquanto a convergência a que se refere o número anterior não ocorrer, os montantes das 

subvenções públicas, do financiamento de partidos e campanhas eleitorais e das coimas mantêm os 

valores de 2008, nos termos da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho. 
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Lei n.º 19/2003, 
de 20 de Junho 

Financiamento dos partidos políticos e das 

campanhas eleitorais 
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de Novembro) 
 
A Assembleia da República decreta, nos 

termos da alínea c) do artigo 161.º da 
Constituição, para valer como lei geral da 
República, o seguinte:  
 

CAPÍTULO I 
Disposição geral 

 

Artigo 1.º 
Objecto e âmbito 

 

A presente lei regula o regime aplicável aos 
recursos financeiros dos partidos políticos e das 
campanhas eleitorais.  

 

CAPÍTULO II 
Financiamento dos partidos políticos 

 

Artigo 2.º 
Fontes de financiamento 

 

As fontes de financiamento da actividade dos 
partidos políticos compreendem as suas receitas 
próprias e outras provenientes de financiamento 
privado e de subvenções públicas.  

 

Artigo 3.º 
Receitas próprias 

 
1 - Constituem receitas próprias dos partidos 

políticos: 
 

a) As quotas e outras contribuições dos 
seus filiados; 

b) As contribuições de representantes 

eleitos em listas apresentadas por cada 
partido ou por este apoiadas;  

c) As subvenções públicas, nos termos da 

lei; 
d) O produto de actividades de angariação 

de fundos por eles desenvolvidas; 

e) Os rendimentos provenientes do seu 
património, designadamente aplicações 
financeiras;  

f) O produto de empréstimos, nos termos 

das regras gerais da actividade dos 
mercados financeiros;  

g) O produto de heranças ou legados; 

h) Os donativos de pessoas singulares, nos 
termos do artigo 7.º 

 

2 - As receitas referidas no número anterior, 

quando em numerário, são obrigatoriamente 
tituladas por meio de cheque ou por outro meio 

bancário que permita a identificação do 
montante e da sua origem e depositadas em 

contas bancárias exclusivamente destinadas a 

esse efeito, nas quais apenas podem ser 
efectuados depósitos que tenham essa origem.  

3 - Exceptuam-se do disposto no número 
anterior os montantes de valor inferior a 25% do 
salário mínimo mensal nacional e desde que, no 

período de um ano, não ultrapassem 50 salários 
mínimos mensais nacionais, sem prejuízo do 
disposto no artigo 12.º  

4 - São permitidas as contribuições em 

espécie, bem como a cedência de bens a título 
de empréstimo, as quais são consideradas pelo 
seu valor corrente de mercado e 

obrigatoriamente discriminadas na lista a que se 
refere a alínea b) do n.º 7 do artigo 12.º  
 

Artigo 4.º 
Financiamento público 

 
Os recursos de financiamento público para a 

realização dos fins próprios dos partidos são:  
 

a) As subvenções para financiamento dos 

partidos políticos; 
b) As subvenções para as campanhas 

eleitorais; 

c) Outras legalmente previstas. 
 

Artigo 5.º 
Subvenção pública para financiamento dos 

partidos políticos 
 

1 - A cada partido que haja concorrido a acto 

eleitoral, ainda que em coligação, e que obtenha 
representação na Assembleia da República é 
concedida, nos termos dos números seguintes, 

uma subvenção anual, desde que a requeira ao 
Presidente da Assembleia da República.  

2 - A subvenção consiste numa quantia em 
dinheiro equivalente à fracção 1/135 do salário 

mínimo mensal nacional por cada voto obtido na 
mais recente eleição de deputados à Assembleia 
da República.  

3 - Nos casos de coligação eleitoral, a 
subvenção devida a cada um dos partidos nela 
integrados é igual à subvenção que, nos termos 

do número anterior, corresponder à respectiva 
coligação eleitoral, distribuída proporcionalmente 
em função dos deputados eleitos por cada 
partido, salvo disposição expressa em sentido 

distinto constante de acordo da coligação.  
4 - A subvenção é paga em duodécimos, por 

conta de dotações especiais para esse efeito 

inscritas no orçamento da Assembleia da 
República.  

5 - A subvenção prevista nos números 

anteriores é também concedida aos partidos 
que, tendo concorrido à eleição para a 
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Assembleia da República e não tendo conseguido 
representação parlamentar, obtenham um 
número de votos superior a 50000, desde que a 

requeiram ao Presidente da Assembleia da 
República.  
 

Artigo 6.º 

Angariação de fundos 
 

As receitas de angariação de fundos não 

podem exceder anualmente, por partido, 1500 
salários mínimos mensais nacionais e são 
obrigatoriamente registadas nos termos do n.º 7 

do artigo 12.º  
 

Artigo 7.º 
Regime dos donativos singulares 

 
1 - Os donativos de natureza pecuniária 

feitos por pessoas singulares identificadas estão 

sujeitos ao limite anual de 25 salários mínimos 
mensais nacionais por doador e são 
obrigatoriamente titulados por cheque ou 

transferência bancária.  
2 - Os donativos de natureza pecuniária são 

obrigatoriamente depositados em contas 
bancárias exclusivamente destinadas a esse 

efeito e nas quais só podem ser efectuados 
depósitos que tenham esta origem.  

3 - Sem prejuízo dos actos e contributos 

pessoais próprios da actividade militante, os 
donativos em espécie, bem como os bens 
cedidos a título de empréstimo, são 

considerados, para efeitos do limite previsto no 
n.º 1, pelo seu valor corrente no mercado e 

serão discriminados na lista a que se refere a 
alínea b) do n.º 3 do artigo 12.º  

4 - Consideram-se donativos e obedecem ao 
regime estabelecido no n.º 1 as aquisições de 
bens a partidos políticos por montante 

manifestamente superior ao respectivo valor de 
mercado.  
 

Artigo 8.º 
Financiamentos proibidos 

 
1 - Os partidos políticos não podem receber 

donativos anónimos nem receber donativos ou 
empréstimos de natureza pecuniária ou em 
espécie de pessoas colectivas nacionais ou 

estrangeiras, com excepção do disposto no 
número seguinte.  

2 - Os partidos políticos podem contrair 

empréstimos junto de instituições de crédito e 
sociedades financeiras nas condições previstas 
na alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º  

3 - É designadamente vedado aos partidos 

políticos: 
 

a) Adquirir bens ou serviços a preços 

inferiores aos praticados no mercado; 
b) Receber pagamentos de bens ou serviços 

por si prestados por preços 

manifestamente superiores ao respectivo 
valor de mercado;  

c) Receber ou aceitar quaisquer 

contribuições ou donativos indirectos 
que se traduzam no pagamento por 
terceiros de despesas que àqueles 

aproveitem.  

 
Artigo 9.º 

Despesas dos partidos políticos 

 
1 - O pagamento de qualquer despesa dos 

partidos políticos é obrigatoriamente efectuado 

por meio de cheque ou por outro meio bancário 
que permita a identificação do montante e a 
entidade destinatária do pagamento, devendo os 
partidos proceder às necessárias reconciliações 

bancárias, nos termos do artigo 12.º  
2 - Exceptuam-se do disposto no número 

anterior os pagamentos de valor inferior a um 

salário mínimo mensal nacional e desde que, no 
período de um ano, não ultrapassem 2% da 
subvenção estatal anual, sem prejuízo do 

disposto no artigo 12.º  
 

Artigo 10.º 
Benefícios 

 
1 - Os partidos não estão sujeitos a IRC e 

beneficiam ainda, para além do previsto em lei 

especial, de isenção dos seguintes impostos:  
 

a) Imposto do selo; 

b) Imposto sobre sucessões e doações; 
c) (Revogada pelo n.º 2 do artigo 31.º do 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro)  

d) Contribuição autárquica sobre o valor 
tributável dos imóveis ou de parte de 
imóveis de sua propriedade e destinados 

à sua actividade;  
e) Demais impostos sobre o património 

previstos no n.º 3 do artigo 104.º da 

Constituição;  
f) Imposto automóvel nos veículos que 

adquiram para a sua actividade; 
g) Imposto sobre o valor acrescentado na 

aquisição e transmissão de bens e 
serviços que visem difundir a sua 
mensagem política ou identidade 

própria, através de quaisquer suportes, 
impressos, áudio-visuais ou multimedia, 
incluindo os usados como material de 

propaganda e meios de comunicação e 
transporte, sendo a isenção efectivada 
através do exercício do direito à 
restituição do imposto;  

h) Imposto sobre o valor acrescentado nas 
transmissões de bens e serviços em 
iniciativas especiais de angariação de 

fundos em seu proveito exclusivo, desde 
que esta isenção não provoque 
distorções de concorrência.  
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2 - Haverá lugar à tributação dos actos 
previstos nas alíneas c) e d) se cessar a 

afectação do bem a fins partidários.  
3 - Os partidos beneficiam de isenção de 

taxas de justiça e de custas judiciais.  

 

Artigo 11.º 
Suspensão de benefícios 

 

1 - Os benefícios previstos no artigo anterior 
são suspensos nas seguintes situações:  

 

a) Se o partido se abstiver de concorrer às 

eleições gerais; 
b) Se as listas de candidatos apresentados 

pelo partido nessas eleições obtiverem 

um número de votos inferior a 50000 
votos, excepto se obtiver representação 
parlamentar;  

c) Se o partido não cumprir a obrigação de 
apresentação de contas, nos termos da 
presente lei.  

 

2 - A suspensão do número anterior cessa 
quando se alterarem as situações nele previstas.  

 

Artigo 12.º 
Regime contabilístico 

 

1 - Os partidos políticos devem possuir 
contabilidade organizada, de modo que seja 
possível conhecer a sua situação financeira e 
patrimonial e verificar o cumprimento das 

obrigações previstas na presente lei.  
2 - A organização contabilística dos partidos 

rege-se pelos princípios aplicáveis ao Plano 

Oficial de Contas, com as devidas adaptações.  
3 - São requisitos especiais do regime 

contabilístico próprio: 
 

a) O inventário anual do património do 
partido quanto a bens imóveis sujeitos a 
registo;  

b) A discriminação das receitas, que inclui: 
As previstas em cada uma das alíneas do 
artigo 3.º; 

As previstas em cada uma das alíneas do 
artigo 4.º; 

c) A discriminação das despesas, que inclui: 

As despesas com o pessoal; 
As despesas com aquisição de bens e 
serviços; 
As contribuições para campanhas 

eleitorais; 
Os encargos financeiros com 
empréstimos; 

Outras despesas com a actividade 
própria do partido; 

d) A discriminação das operações de capital 

referente a: 
Créditos; 
Investimentos; 
Devedores e credores. 

 

4 - As contas nacionais dos partidos deverão 
incluir, em anexo, as contas das suas estruturas 
regionais, distritais ou autónomas, de forma a 

permitir o apuramento da totalidade das suas 
receitas e despesas, podendo, em alternativa, 
apresentar contas consolidadas.  

5 - Para efeito do número anterior, a 

definição da responsabilidade pessoal pelo 
cumprimento das obrigações fixadas na presente 
lei entre dirigentes daquelas estruturas e 

responsáveis nacionais do partido é fixada pelos 
estatutos respectivos.  

6 - A contabilidade das receitas e despesas 

eleitorais rege-se pelas disposições constantes 
do capítulo III.  

7 - Constam de listas próprias discriminadas 
e anexas à contabilidade dos partidos:  

 

a) Os extractos bancários de movimentos 
das contas e os extractos de conta de 

cartão de crédito;  
b) As receitas decorrentes do produto da 

actividade de angariação de fundos, com 

identificação do tipo de actividade e data 
de realização;  

c) O património imobiliário dos partidos, 
sem prejuízo do disposto na alínea a) do 

n.º 3.  
 

Artigo 13.º 

Fiscalização interna 
 

1 - Os estatutos dos partidos políticos devem 

prever órgãos de fiscalização e controlo interno 
das contas da sua actividade, bem como das 
contas relativas às campanhas eleitorais em que 

participem, por forma a assegurarem o 

cumprimento do disposto na presente lei e nas 
leis eleitorais a que respeitem.  

2 - Os responsáveis das estruturas 

descentralizadas dos partidos políticos estão 
obrigados a prestar informação regular das suas 
contas aos responsáveis nacionais, bem como a 

acatar as respectivas instruções, para efeito do 
cumprimento da presente lei, sob pena de 
responsabilização pelos danos causados.  
 

Artigo 14.º 
Contas 

 

As receitas e despesas dos partidos políticos 
são discriminadas em contas anuais, que 
obedecem aos critérios definidos no artigo 12.º  

 
CAPÍTULO III 

Financiamento das campanhas eleitorais 
 

Artigo 15.º 
Regime e tratamento de receitas e de 

despesas 

 
1 - As receitas e despesas da campanha 

eleitoral constam de contas próprias restritas à 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

729 

respectiva campanha e obedecem ao regime do 
artigo 12.º  

2 - Nas campanhas eleitorais para os órgãos 

das autarquias locais, a conta tem base 
municipal, sem prejuízo da existência de conta 
respeitante às despesas comuns e centrais.  

3 - Às contas previstas nos números 

anteriores correspondem contas bancárias 
especificamente constituídas para o efeito, onde 
são depositadas as respectivas receitas e 

movimentadas todas as despesas relativas à 
campanha.  

4 - Até ao 5.º dia posterior à publicação do 

decreto que marca a data das eleições, os 
candidatos, partidos, coligações e grupos de 
cidadãos eleitores apresentam ao Tribunal 
Constitucional o seu orçamento de campanha, 

em conformidade com as disposições da 
presente lei.  

5 - Os orçamentos de campanha são 

disponibilizados no sítio oficial do Tribunal 
Constitucional na Internet a partir do dia 
seguinte ao da sua apresentação.  

 
Artigo 16.º 

Receitas de campanha 
 

1 - As actividades da campanha eleitoral só 
podem ser financiadas por: 

 

a) Subvenção estatal; 
b) Contribuição de partidos políticos que 

apresentem ou apoiem candidaturas às 

eleições para a Assembleia da República, 
para o Parlamento Europeu, para as 
Assembleias Legislativas Regionais e 

para as autarquias locais, bem como 

para Presidente da República;  
c) Donativos de pessoas singulares 

apoiantes das candidaturas à eleição 

para Presidente da República e apoiantes 
dos grupos de cidadãos eleitores dos 
órgãos das autarquias locais;  

d) Produto de actividades de angariação de 
fundos para a campanha eleitoral. 

 

2 - As contribuições dos partidos políticos são 

certificadas por documentos emitidos pelos 
órgãos competentes, com identificação daqueles 
que os prestou.  

3 - Os donativos previstos nas alíneas c) e d) 
do n.º 1 podem ser obtidos mediante o recurso 
a angariação de fundos, estando sujeitos ao 
limite de 60 salários mínimos mensais nacionais 

por doador, e são obrigatoriamente titulados por 
cheque ou por outro meio bancário que permita 
a identificação do montante e da sua origem.  

 
Artigo 17.º 

Subvenção pública para as campanhas 

eleitorais 
 

1 - Os partidos políticos que apresentem 

candidaturas às eleições para a Assembleia da 
República, para o Parlamento Europeu, para as 
Assembleias Legislativas Regionais e para as 

autarquias locais, bem como os grupos de 
cidadãos eleitores dos órgãos das autarquias 
locais e os candidatos às eleições para 

Presidente da República, têm direito a uma 

subvenção estatal para a cobertura das 
despesas das campanhas eleitorais, nos termos 
previstos nos números seguintes.  

2 - Têm direito à subvenção os partidos que 
concorram ao Parlamento Europeu ou, no 
mínimo, a 51% dos lugares sujeitos a sufrágio 

para a Assembleia da República ou para as 
Assembleias Legislativas Regionais e que 
obtenham representação, bem como os 
candidatos à Presidência da República que 

obtenham pelo menos 5% dos votos.  
3 - Em eleições para as autarquias locais, 

têm direito à subvenção os partidos, coligações 

e grupos de cidadãos eleitores que concorram 
simultaneamente aos dois órgãos municipais e 
obtenham representação de pelo menos um 

elemento directamente eleito ou, no mínimo, 2% 
dos votos em cada sufrágio.  

4 - A subvenção é de valor total equivalente 
a 20000, 10000 e 4000 salários mínimos 

mensais nacionais, valendo o 1.º montante para 
as eleições para a Assembleia da República, o 
2.º para as eleições para a Presidência da 

República e para o Parlamento Europeu e o 3.º 
para as eleições para as Assembleias 
Legislativas Regionais.  

5 - Nas eleições para as autarquias locais, a 
subvenção é de valor total equivalente a 150% 

do limite de despesas admitidas para o 
município, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 20.º  
6 - A subvenção é solicitada ao Presidente da 

Assembleia da República nos 15 dias posteriores 

à declaração oficial dos resultados eleitorais, 
devendo, em eleições autárquicas, os 
mandatários identificar o município ou os 

municípios a que o respectivo grupo de cidadãos 
eleitores, partido ou coligação apresentou 
candidatura.  

7 - Caso a subvenção não seja paga no prazo 

de 90 dias a contar da entrega do requerimento 
previsto no número anterior, vencerá juros de 
mora à taxa legal aplicável às dívidas do Estado.  

 
Artigo 18.º 

Repartição da subvenção 

 
1 - A repartição da subvenção é feita nos 

seguintes termos: 20% são igualmente 
distribuídos pelos partidos e candidatos que 

preencham os requisitos do n.º 2 do artigo 
anterior e os restantes 80% são distribuídos na 
proporção dos resultados eleitorais obtidos.  

2 - Nas eleições para as Assembleias 
Legislativas Regionais, a subvenção é dividida 
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entre as duas Regiões Autónomas em função do 
número de deputados das Assembleias 
respectivas e, no seio de cada Região Autónoma, 

nos termos do número anterior.  
3 - Nas eleições para as autarquias locais, a 

repartição da subvenção é feita nos seguintes 

termos: 25% são igualmente distribuídos pelos 

partidos, coligações e grupos de cidadãos 
eleitores que preencham os requisitos do n.º 3 
do artigo anterior e os restantes 75% são 

distribuídos na proporção dos resultados 
eleitorais obtidos para a assembleia municipal.  

4 - A subvenção não pode, em qualquer caso, 

ultrapassar o valor das despesas orçamentadas 
e efectivamente realizadas, deduzido do 
montante contabilizado como proveniente de 
acções de angariação de fundos.  

5 - O excedente resultante da aplicação do 
disposto no número anterior é repartido 
proporcionalmente pelas candidaturas em que 

aquela situação não ocorra.  
 

Artigo 19.º 

Despesas de campanha eleitoral 
 

1 - Consideram-se despesas de campanha 
eleitoral as efectuadas pelas candidaturas, com 

intuito ou benefício eleitoral, dentro dos seis 
meses imediatamente anteriores à data do acto 
eleitoral respectivo.  

2 - As despesas de campanha eleitoral são 
discriminadas por categorias, com a junção de 
documento certificativo em relação a cada acto 

de despesa.  
3 - O pagamento das despesas de campanha 

faz-se, obrigatoriamente, por instrumento 
bancário, nos termos do artigo 9.º, com 

excepção das despesas de montante inferior a 
um salário mínimo mensal nacional e desde que, 
durante esse período, estas não ultrapassem o 

valor global de 2% dos limites fixados para as 
despesas de campanha.  
 

Artigo 20.º 
Limite das despesas de campanha eleitoral 
 

1 - O limite máximo admissível de despesas 

realizadas em cada campanha eleitoral, nacional 
ou regional, é fixado nos seguintes valores:  

 

a) 10000 salários mínimos mensais 
nacionais na campanha eleitoral para 
Presidente da República, acrescidos de 

2500 salários mínimos mensais nacionais 
no caso de concorrer a segunda volta;  

b) 60 salários mínimos mensais nacionais 
por cada candidato apresentado na 

campanha eleitoral para a Assembleia da 
República;  

c) 100 salários mínimos mensais nacionais 

por cada candidato apresentado na 
campanha eleitoral para as Assembleias 
Legislativas Regionais;  

d) 300 salários mínimos mensais nacionais 
por cada candidato apresentado na 
campanha eleitoral para o Parlamento 

Europeu.  
 

2 - O limite máximo admissível de despesas 

realizadas nas campanhas eleitorais para as 

autarquias locais é fixado nos seguintes valores:  
 

a) 1350 salários mínimos mensais nacionais 

em Lisboa e Porto; 
b) 900 salários mínimos mensais nacionais 

nos municípios com 100000 ou mais 
eleitores;  

c) 450 salários mínimos mensais nacionais 
nos municípios com mais de 50000 e 
menos de 100000 eleitores;  

d) 300 salários mínimos mensais nacionais 
nos municípios com mais de 10000 e até 
50000 eleitores;  

e) 150 salários mínimos mensais nacionais 
nos municípios com 10000 ou menos 
eleitores.  

 

3 - No caso de candidaturas apresentadas 
apenas a assembleias de freguesia, o limite 
máximo admissível de despesas é de 1/3 do 

salário mínimo mensal nacional por cada 
candidato.  

4 - Os limites previstos nos números 

anteriores aplicam-se aos partidos políticos, 
coligações ou grupos de cidadãos eleitores 
proponentes, de acordo com o determinado em 
cada lei eleitoral.  

5 - Para determinação dos valores 
referenciados no n.º 1, devem os partidos 
políticos ou coligações declarar ao Tribunal 

Constitucional o número de candidatos 
apresentados relativamente a cada acto 
eleitoral.  

 
Artigo 21.º 

Mandatários financeiros 
 

1 - Por cada conta de campanha é constituído 
um mandatário financeiro, a quem cabe, no 
respectivo âmbito, a aceitação dos donativos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, o 
depósito de todas as receitas e a autorização e 
controlo das despesas da campanha.  

2 - O mandatário financeiro nacional pode 
designar mandatário financeiro de âmbito local, 
o qual será responsável pelos actos e omissões 
que no respectivo âmbito lhe sejam imputáveis 

no cumprimento do disposto na presente lei.  
3 - A faculdade prevista no número anterior é 

obrigatoriamente concretizada nos casos em que 

aos órgãos das autarquias locais se apresentem 
candidaturas de grupos de cidadãos eleitores.  

4 - No prazo de 30 dias após o termo do 

prazo de entrega de listas ou candidatura a 
qualquer acto eleitoral, o partido, a coligação ou 
o candidato a Presidente da República promove 
a publicação, em dois jornais de circulação 
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nacional, da lista completa dos mandatários 
financeiros nacionais, devendo, em eleições 
autárquicas, o partido, a coligação ou o grupo de 

cidadãos eleitores publicar em jornal de 
circulação local a identificação do respectivo 
mandatário financeiro.  

 

Artigo 22.º 
Responsabilidade pelas contas 

 

1 - Os mandatários financeiros são 
responsáveis pela elaboração e apresentação 
das respectivas contas de campanha.  

2 - Os candidatos a Presidente da República, 
os partidos políticos ou coligações, os primeiros 
candidatos de cada lista ou o primeiro 
proponente de cada grupo de cidadãos eleitores 

candidatos a qualquer acto eleitoral, consoante 
os casos, são subsidiariamente responsáveis 
com os mandatários financeiros.  

 
CAPÍTULO IV 

Apreciação e fiscalização 

 
Artigo 23.º 

Apreciação pelo Tribunal Constitucional 
 

1 - As contas anuais dos partidos políticos e 
as contas das campanhas eleitorais são 
apreciadas pelo Tribunal Constitucional, que se 

pronuncia sobre a sua regularidade e legalidade.  
2 - Os acórdãos proferidos pelo Tribunal 

Constitucional sobre as contas referidas no 

número anterior, bem como as respectivas 
contas, com as receitas e as despesas 

devidamente discriminadas, são publicados 
gratuitamente na 2.ª série do Diário da 

República e disponibilizados no sítio oficial do 
Tribunal Constitucional na Internet.  

3 - Para os efeitos previstos neste artigo, o 

Tribunal Constitucional pode requisitar ou 
destacar técnicos qualificados de quaisquer 
serviços públicos ou recorrer, mediante contrato, 

aos serviços de empresas de auditoria ou a 
revisores oficiais de contas para a realização de 
peritagens ou auditorias.  

4 - Os contratos referidos no número anterior 

podem ser celebrados por ajuste directo e a sua 
eficácia depende unicamente da respectiva 
aprovação pelo Tribunal.  

5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o 
Tribunal Constitucional poderá, ainda, vir a ser 
dotado dos meios técnicos e recursos humanos 

próprios necessários para exercer as funções 
que lhe são cometidas.  
 

Artigo 24.º 

Entidade das Contas e Financiamentos 
Políticos 

 

1 - A Entidade das Contas e Financiamentos 
Políticos é um órgão independente que funciona 

junto do Tribunal Constitucional e tem como 
funções coadjuvá-lo tecnicamente na apreciação 
e fiscalização das contas dos partidos políticos e 

das campanhas eleitorais.  
2 - No âmbito das funções referidas no 

número anterior, a Entidade das Contas e 

Financiamentos Políticos é responsável pela 

instrução dos processos que o Tribunal 
Constitucional aprecia, bem como pela 
fiscalização da correspondência entre os gastos 

declarados e as despesas efectivamente 
realizadas.  

3 - A Entidade das Contas e Financiamentos 

Políticos exerce a sua competência relativamente 
aos partidos políticos e às campanhas eleitorais 
para a Assembleia da República, para o 
Parlamento Europeu, para as Assembleias 

Legislativas Regionais, para as autarquias locais 
e para Presidente da República.  

4 - A Entidade das Contas e Financiamentos 

Políticos pode realizar a qualquer momento, por 
sua iniciativa ou a solicitação do Tribunal 
Constitucional, inspecções e auditorias de 

qualquer tipo ou natureza a determinados actos, 
procedimentos e aspectos da gestão financeira 
quer das contas dos partidos políticos quer das 
campanhas eleitorais.  

5 - Até ao dia de publicação do decreto que 
marca a data das eleições, deve a Entidade das 
Contas e Financiamentos Políticos, após consulta 

de mercado, publicar uma lista indicativa do 
valor dos principais meios de campanha, 
designadamente publicações, painéis 

publicitários e meios necessários à realização de 
comícios.  

6 - A lista do número anterior é 
disponibilizada no sítio oficial do Tribunal 

Constitucional na Internet no dia seguinte à sua 
apresentação e serve de meio auxiliar nas 
acções de fiscalização.  

7 - A Entidade das Contas e Financiamentos 
Políticos pode solicitar a quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, as informações e a 

cooperação necessárias.  
8 - A lei define o mandato e o estatuto dos 

membros da Entidade das Contas e 
Financiamentos Políticos e estabelece as regras 

relativas à sede, à organização e ao seu 
funcionamento.  
 

Artigo 25.º 
Composição da Entidade das Contas e 

Financiamentos Políticos 

 
1 - A Entidade das Contas e Financiamentos 

Políticos é composta por um presidente e dois 
vogais, designados pelo Tribunal Constitucional, 

dos quais pelo menos um deverá ser revisor 
oficial de contas.  

2 - A Entidade das Contas e Financiamentos 

Políticos pode requisitar ou destacar técnicos 
qualificados de quaisquer serviços públicos ou 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

732 

recorrer, mediante contrato, aos serviços de 
peritos ou técnicos qualificados exteriores à 
Administração Pública, a pessoas de reconhecida 

experiência e conhecimentos em matéria de 
actividade partidária e campanhas eleitorais, a 
empresas de auditoria ou a revisores oficiais de 

contas.  

3 - Os contratos referidos no número anterior 
podem ser celebrados por ajuste directo e a sua 
eficácia depende unicamente da respectiva 

aprovação pelo Tribunal Constitucional.  
 

Artigo 26.º 

Apreciação das contas anuais dos partidos 
políticos 

 
1 - Até ao fim do mês de Maio, os partidos 

enviam ao Tribunal Constitucional, para 
apreciação, as contas relativas ao ano anterior.  

2 - O Tribunal Constitucional pronuncia-se 

sobre a regularidade e a legalidade das contas 
referidas no artigo 14.º no prazo máximo de seis 
meses a contar do dia da sua recepção, podendo 

para o efeito requerer esclarecimentos aos 
partidos políticos, caso em que o prazo se 
interrompe até à recepção dos esclarecimentos 
referidos.  

 
Artigo 27.º 

Apreciação das contas das campanhas 

eleitorais 
 

1 - No prazo máximo de 90 dias a partir da 

data da proclamação oficial dos resultados, cada 
candidatura presta ao Tribunal Constitucional as 

contas discriminadas da sua campanha eleitoral, 
nos termos da presente lei.  

2 - No domínio das eleições autárquicas, cada 
partido ou coligação, se concorrer a várias 
autarquias, apresentará contas discriminadas 

como se de uma só candidatura nacional se 
tratasse, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
artigo 15.º  

3 - As despesas efectuadas com as 
candidaturas e campanhas eleitorais de 
coligações de partidos que concorram aos 
órgãos autárquicos de um ou mais municípios 

podem ser imputadas nas contas globais a 
prestar pelos partidos que as constituam ou 
pelas coligações de âmbito nacional em que 

estes se integram, de acordo com a proporção 
dos respectivos candidatos.  

4 - O Tribunal Constitucional aprecia, no 

prazo de 90 dias, a legalidade das receitas e 
despesas e a regularidade das contas referidas 
no número anterior.  

5 - O Tribunal Constitucional pode, nas 

eleições autárquicas, notificar as candidaturas 
para que, no prazo máximo de 90 dias, lhe seja 
apresentada conta de âmbito local.  

6 - O Tribunal Constitucional, quando 
verificar qualquer irregularidade nas contas, 

deverá notificar a candidatura para apresentar, 
no prazo de 15 dias, as contas devidamente 
regularizadas.  

 
Artigo 28.º 

Sanções 

 

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
penal a que nos termos gerais de direito haja 
lugar, os infractores das regras respeitantes ao 

financiamento dos partidos e das campanhas 
eleitorais previstas nos capítulos II e III ficam 
sujeitos às sanções previstas nos números e 

artigos seguintes.  
2 - Os dirigentes dos partidos políticos, as 

pessoas singulares e os administradores de 
pessoas colectivas que pessoalmente participem 

na atribuição e obtenção de financiamento 
proibidos são punidos com pena de prisão de 1 a 
3 anos.  

3 - Os mandatários financeiros, os candidatos 
às eleições presidenciais ou os primeiros 
proponentes de grupos de cidadãos eleitores que 

não observem na campanha eleitoral os limites 
estabelecidos no artigo 20.º ou que obtenham 
para a campanha eleitoral receitas proibidas ou 
por formas não previstas na presente lei são 

punidos com pena de prisão de 1 a 3 anos.  
4 - Em iguais penas incorrem os dirigentes de 

partidos políticos, as pessoas singulares e os 

administradores de pessoas colectivas que 
pessoalmente participem nas infracções 
previstas no número anterior.  

5 - O procedimento criminal depende de 
queixa da entidade prevista no artigo 24.º  

 
Artigo 29.º 

Não cumprimento das obrigações impostas 
ao financiamento 

 

1 - Os partidos políticos que não cumprirem 
as obrigações impostas no capítulo II são 
punidos com coima mínima no valor de 10 

salários mínimos mensais nacionais e máxima 
no valor de 400 salários mínimos mensais 
nacionais, para além da perda a favor do Estado 
dos valores ilegalmente recebidos.  

2 - Os dirigentes dos partidos políticos que 
pessoalmente participem na infracção prevista 
no número anterior são punidos com coima 

mínima no valor de 5 salários mínimos mensais 
nacionais e máxima no valor de 200 salários 
mínimos mensais nacionais.  

3 - As pessoas singulares que violem o 
disposto nos artigos 4.º e 5.º são punidas com 
coima mínima no valor de 5 salários mínimos 
mensais nacionais e máxima no valor de 200 

salários mínimos mensais nacionais.  
4 - As pessoas colectivas que violem o 

disposto quanto ao capítulo II são punidas com 

coima mínima equivalente ao dobro do montante 
do donativo proibido e máxima equivalente ao 
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quíntuplo desse montante.  
5 - Os administradores das pessoas 

colectivas que pessoalmente participem na 

infracção prevista no número anterior são 
punidos com coima mínima no valor de 5 
salários mínimos mensais nacionais e máxima 

no valor de 200 salários mínimos mensais 

nacionais.  
6 - A não apresentação das contas no prazo 

previsto no n.º 1 do artigo 26.º determina a 

suspensão do pagamento da subvenção estatal a 
que o partido tem direito até à data da referida 
apresentação.  

 
Artigo 30.º 

Percepção de receitas ou realização de 
despesas ilícitas 

 
1 - Os partidos políticos que obtenham 

receitas para a campanha eleitoral por formas 

não consentidas pela presente lei ou não 
observem os limites previstos no artigo 20.º são 
punidos com coima mínima no valor de 20 

salários mínimos mensais nacionais e máxima 
no valor de 400 salários mínimos mensais 
nacionais e à perda a favor do Estado dos 
valores ilegalmente recebidos.  

2 - As pessoas singulares que violem o 
disposto no artigo 16.º são punidas com coima 
mínima no valor de 10 salários mínimos mensais 

nacionais e máxima no valor de 50 salários 
mínimos mensais nacionais.  

3 - As pessoas colectivas que violem o 

disposto no artigo 16.º são punidas com coima 
mínima equivalente ao triplo do montante do 

donativo proibido e máxima equivalente ao 
sêxtuplo desse montante.  

4 - Os administradores das pessoas 
colectivas que pessoalmente participem na 
infracção prevista no número anterior são 

punidos com coima mínima no valor de 10 
salários mínimos nacionais e máxima no valor de 
200 salários mínimos mensais nacionais.  

 
Artigo 31.º 

Não discriminação de receitas e de 
despesas 

 
1 - Os mandatários financeiros, os candidatos 

às eleições presidenciais, os primeiros 

candidatos de cada lista e os primeiros 
proponentes de grupos de cidadãos eleitores que 
não discriminem ou não comprovem 

devidamente as receitas e despesas da 
campanha eleitoral são punidos com coima 
mínima no valor de 1 salário mínimo mensal 
nacional e máxima no valor de 80 salários 

mínimos mensais nacionais.  
2 - Os partidos políticos que cometam a 

infracção prevista no n.º 1 são punidos com 

coima mínima no valor de 10 salários mínimos 
mensais nacionais e máxima no valor de 200 

salários mínimos mensais nacionais.  
 

Artigo 32.º 

Não prestação de contas 
 

1 - Os mandatários financeiros, os candidatos 

às eleições presidenciais, os primeiros 

candidatos de cada lista e os primeiros 
proponentes de grupos de cidadãos eleitores que 
não prestem contas eleitorais nos termos do 

artigo 27.º são punidos com coima mínima no 
valor de 5 salários mínimos mensais nacionais e 
máxima no valor de 80 salários mínimos 

mensais nacionais.  
2 - Os partidos políticos que cometam a 

infracção prevista no n.º 1 são punidos com 
coima mínima no valor de 15 salários mínimos 

mensais nacionais e máxima no valor de 200 
salários mínimos mensais nacionais.  

3 - Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, a não prestação de contas pelos 
partidos políticos determina a suspensão do 
pagamento da subvenção estatal a que o partido 

tenha direito até à data da sua efectiva 
apresentação.  
 

Artigo 33.º 

Competência para aplicar as sanções 
 

1 - O Tribunal Constitucional é competente 

para aplicação das coimas previstas no presente 
capítulo.  

2 - O Tribunal Constitucional actua, nos 

prazos legais, por iniciativa própria ou da 
Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, 

a requerimento do Ministério Público ou 
mediante queixa apresentada por cidadãos 

eleitores.  
3 - O produto das coimas reverte para o 

Estado. 

4 - O Tribunal pode determinar a publicitação 
de extracto da decisão, a expensas do infractor, 
num dos jornais diários de maior circulação 

nacional, regional ou local, consoante o caso.  
 

CAPÍTULO V 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 34.º 

Revogação e entrada em vigor 

 
1 - É revogada a Lei n.º 56/98, de 18 de 

Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 23/2000, de 23 de Agosto, e pela Lei 
Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte.  

2 - A presente lei entra em vigor em 1 de 

Janeiro de 2005, com excepção do disposto no 
artigo 8.º e consequente revogação do n.º 2 do 
artigo 4.º da Lei n.º 56/98, de 18 de Agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
23/2000, de 23 de Agosto.  
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Lei n.º 53-B/2006,  

de 29 de Dezembro 
Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras 
de actualização das pensões e outras prestações 

sociais do sistema de segurança social 
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S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 
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Artigo 134.º 

Alteração à lei que regula o financiamento da rede rodoviária nacional a cargo da EP – 

Estradas de Portugal, S. A. 

O artigo 5.º da Lei n.º 55/2007, de 31 de Agosto, que regula o financiamento da rede rodoviária 

nacional a cargo da EP – Estradas de Portugal, S. A., passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 5.º 

1 - […]. 

2 - Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela Direcção-Geral das Alfândegas e 

dos Impostos Especiais sobre o Consumo são compensados através da retenção de 

uma percentagem de 2% do produto da contribuição de serviço rodoviário.» 



S.  R. 
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737 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

738 

 

Lei n.º 55/2007, 
de 31 de Agosto 

Regula o financiamento da rede rodoviária 

nacional a cargo da EP - Estradas de Portugal, E. 
P. E. 

 
Artigo 5.º 

Liquidação e cobrança 

 
1 - A contribuição de serviço rodoviário é devida 

pelos sujeitos passivos do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos, sendo aplicável à sua 

liquidação, cobrança e pagamento o disposto no Código 
dos Impostos Especiais de Consumo, na lei geral 
tributária e no Código de Procedimento e Processo 

Tributário, com as devidas adaptações.  
2 - Os encargos de liquidação e cobrança incorridos 

pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo são compensados através 
da retenção de uma percentagem de 1 % do produto 
da contribuição de serviço rodoviário.  
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Artigo 135.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro 

O artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 84.º 

[…] 

1- […]. 

2- […]. 

3- Do imposto especial de jogo, 77,5% constituem receita do Fundo de Turismo que, da 

importância recebida, aplica um montante igual a 20% da totalidade do imposto especial 

de jogo na área dos municípios em que se localizem os casinos na realização de obras de 

interesse para o turismo, nos termos estabelecidos no Capítulo X, e 2,5% constituem 

receita do Fundo de Fomento Cultural. 

4- […].» 
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Decreto-Lei n.º 422/89, 
de 2 de Dezembro 

Reformula a Lei do Jogo 

(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 10/95, de 19 de Janeiro, Lei n.º 28/2004, de 

16 de Julho e Decreto-Lei n.º 40/2005, de 17 de 
Fevereiro) 

 

CAPÍTULO VII 
Do regime fiscal 

 
Artigo 84.º 

Imposto especial de jogo 
 

1 - As empresas concessionárias ficam 

obrigadas ao pagamento de um imposto especial 
pelo exercício da actividade do jogo, o qual será 
liquidado e cobrado nos termos das disposições 

seguintes.  
2 - Não será exigível qualquer outra 

tributação, geral ou local, relativa ao exercício 
da actividade referida no número anterior ou de 

quaisquer outras a que as empresas 
concessionárias estejam obrigadas nos termos 
dos contratos de concessão e pelo período em 

que estes se mantenham em vigor.  
3 - Do imposto especial de jogo, 80% 

constituem receita do Fundo de Turismo, que, da 

importância recebida, aplicará 25% do imposto 
por si arrecadado na área dos municípios em 
que se localizem os casinos na realização de 
obras de interesse para o turismo, nos termos 

estabelecidos no capítulo X.  

4 - O exercício por parte das empresas 
concessionárias de quaisquer actividades não 

abrangidas pelos n.os 1 e 2 fica sujeito ao 
regime tributário geral.  
 

CAPÍTULO X 
Planos de obras das zonas de jogo 

 
Artigo 151.º 

Comissão 
 

1 - O estudo e elaboração dos planos de 

obras a que se refere o n.º 3 do artigo 84.º 
compete, em cada uma das zonas de jogo, a 
uma comissão nomeada mediante portaria do 

membro do Governo da tutela.  
2 - Aos membros da comissão a que alude o 

número anterior poderá ser abonada, por cada 
reunião realizada fora das horas normais de 

serviço, a importância que for determinada por 
despacho conjunto do membro do Governo da 
tutela e do Ministro das Finanças, a satisfazer 

pelo orçamento da Inspecção-Geral de Jogos.  
 
 

 
 

Artigo 152.º 
Competência 

 

1 - À comissão compete: 
 

a) Elaborar os planos de obras e 
melhoramentos; 

b) Emitir parecer sobre os estudos e 

projectos das obras e melhoramentos 
integrados nos planos;  

c) Pronunciar-se sobre os contratos 
relativos a prestação de serviço para a 

elaboração de quaisquer estudos ou 
projectos;  

d) Acompanhar a execução dos planos; 

e) Propor as entidades a quem caberá a 
responsabilidade de execução das obras 
a realizar, quando não seja assegurada 

pelo Fundo de Turismo.  
 

2 - O Fundo de Turismo, através das verbas 
consignadas aos planos de obras de cada zona, 

fará os pagamentos às entidades que 
superintendam na realização das obras, ou 
directamente aos respectivos credores, nas 

condições que forem estabelecidas no despacho 
que os aprovar.  

 
Artigo 153.º 

Elementos dos planos 
 

Os planos devem conter, pelo menos, os 

seguintes elementos: 
 

a) Justificação, sob o ponto de vista do 

interesse para o turismo, das obras e 
melhoramentos programados;  

b) Prioridades a ter em conta na sua 
execução; 

c) Prazos prováveis de realização de cada 
uma das obras; 

d) Mapa discriminativo das receitas 

previstas e sua utilização provável em 
cada um dos anos;  

e) Outras formas de financiamento 

previstas. 
 

Artigo 154.º 
Aprovação 

 
Os planos de obras e melhoramentos são 

submetidos à aprovação do membro do Governo 

da tutela, que, por despacho, determinará 
também a forma e prazos de utilização das 
verbas que lhes são consignadas.  
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Artigo 155.º 
Não utilização de verbas 

 

Consideram-se perdidas a favor do Fundo de 
Turismo as verbas que não forem utilizadas nos 
prazos e condições estabelecidos nos termos do 

artigo anterior, excepto quando o 

incumprimento for aceite como justificado pelo 
membro do Governo da tutela.  

 

Artigo 156.º 
Colaboração e assistência 

 

As comissões podem corresponder-se com os 
diversos serviços do Estado e solicitar-lhes a 
colaboração e assistência consideradas 
necessárias para a elaboração dos planos.  

 
Artigo 157.º 
Expediente 

 
O expediente das comissões corre pelos 

organismos a que pertençam os respectivos 

presidentes.  
 

Artigo 158.º 
Fiscalização 

 

1 - Compete ao Fundo de Turismo fiscalizar a 
execução das obras e melhoramentos previstos 
nos planos cuja execução não esteja a seu 

cargo.  

2 - Quando a especialidade das obras 
incluídas nos planos o exija, o membro do 
Governo da tutela poderá solicitar ao Ministro 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
a designação de técnicos, em representação de 
departamentos deste Ministério, para integrar as 

comissões ou colaborar na fiscalização da 
execução das obras constantes dos planos 
aprovados, sem prejuízo das competências 
específicas atribuídas por lei a outras entidades. 
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Artigo 136.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2007, de 29 de Maio 

«Artigo 11.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - O INEM, I. P., dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

a) A percentagem de 2% dos prémios ou contribuições relativos a contratos de 

seguros, em caso de morte, do ramo «Vida» e respectivas coberturas 

complementares, e a contratos de seguros dos ramos «Doença», «Acidentes», 

«Veículos terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres a motor», 

celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]. 

3 - […].» 
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Decreto-Lei n.º 220/2007, 
de 29 de Maio 

Aprova a orgânica do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I. P. 
 

Artigo 11.º 
Receitas 

 

1 - O INEM, I. P., dispõe das receitas provenientes 
de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do 
Estado  

2 - O INEM, I. P., dispõe ainda das seguintes 

receitas próprias: 
 

a) A percentagem de 1% dos prémios ou 

contribuições relativos a contratos de seguros, 
em caso de morte, do ramo «Vida» e 
respectivas coberturas complementares, e a 

contratos de seguros dos ramos «Doença», 
«Acidentes», «Veículos terrestres» e 
«Responsabilidade civil de veículos terrestres 
a motor», celebrados por entidades sediadas 

ou residentes no continente;  
b) As taxas, emolumentos, multas ou outras 

atribuídas por lei, regulamentos ou contrato;  

c) O produto das coimas que sejam aplicadas 
pelo INEM, I. P., nas percentagens legalmente 
previstas;  

d) O produto dos serviços prestados no âmbito 
das suas atribuições; 

e) Os juros de aplicações financeiras no Tesouro; 
f) O produto da alienação de bens próprios e da 

constituição de direitos sobre eles;  
g) As doações, heranças ou legados; 

h) Quaisquer outras receitas que por lei, contrato 

ou outro título lhe sejam atribuídas.  
 

3 - As receitas próprias referidas no número anterior 
são consignadas à realização de despesas do INEM, I. 

P., durante a execução do orçamento do ano a que 
respeitam, podendo os saldos não utilizados transitar 
para o ano seguinte.  
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Artigo 137.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro 

1 - O artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 43/2008, de 27 

de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 27.º 

[…] 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as alterações às leis de processo e o 

Regulamento das Custas Processuais, aprovado em anexo III ao presente decreto-lei, do 

qual faz parte integrante, aplicam-se apenas aos processos iniciados a partir da entrada 

em vigor do presente decreto-lei, respectivos incidentes, recursos e apensos. 

2 - As alterações às leis de processo e o Regulamento das Custas Processuais, aprovado em 

anexo III ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, aplicam-se também: 

a) Aos incidentes e apensos iniciados, a partir da entrada em vigor do presente 

decreto-lei, depois de findos os processos principais; 

b) Aos casos de renovação da instância que ocorram, a partir da entrada do presente 

decreto-lei, em processos findos. 

3 - Aplicam -se aos processos pendentes, a partir da data da entrada em vigor do presente 

decreto-lei: 

a) Os artigos 446.º, 446.º -A, 447.º -B, 450.º e 455.º do Código de Processo Civil; 

b) O artigo 521.º do Código de Processo Penal; 

c) Os artigos 9.º, 10.º, 27.º, 28.º e 32.º a 39.º do Regulamento das Custas Processuais, 

aprovado em anexo III ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante.  

4 - [Revogado]. 

5 - [Revogado]. 

6 - [Revogado].» 
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2 - O artigo 37.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado em anexo III ao Decreto-Lei n.º 

34/2008, de 26 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 43/2008, de 27 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 

181/2008, de 28 de Agosto, do qual faz parte integrante, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 37.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [Revogado].» 

3 -  São revogados os n.ºs 4, 5 e 6 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, 

alterado pela Lei n.º 43/2008, de 27 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto, e 

o n.º 3 do artigo 37.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado em anexo III ao Decreto-

Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 43/2008, de 27 de Agosto, e pelo Decreto-

Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto, do qual faz parte integrante. 
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Decreto-Lei n.º 34/2008, 
de 26 de Fevereiro 

No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 26/2007, de 23 de Julho, 
aprova o Regulamento das Custas 

Processuais, procedendo à revogação do 
Código das Custas Judiciais e a alterações 
ao Código de Processo Civil, ao Código de 

Processo Penal, ao Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, ao Código do 

Registo Comercial, ao Código do Registo 
Civil, ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 28 de 

Agosto, à Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e 
aos Decretos-Leis n.os 75/2000, de 9 de 
Maio, 35 781, de 5 de Agosto de 1946, e 

108/2006, de 8 de Junho 
(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

43/2008, de 27 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 

181/2008, de 28 de Agosto) 
 

Artigo 27.º 
Aplicação no tempo 

 

1 - As alterações às leis de processo e o novo 
Regulamento das Custas Processuais aplicam-se 
apenas aos processos iniciados a partir da 
entrada em vigor do presente decreto-lei, salvo 

o disposto nos números seguintes. (Redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 181/2008, de 28 de 
Agosto) 

 2 - Mesmo que o processo esteja pendente, 
as alterações às leis de processo e o novo 
Regulamento das Custas Processuais aplicam-se 

imediatamente aos procedimentos, incidentes, 
recursos e apensos que tenham início após a 
entrada em vigor do presente decreto-lei. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei nº 181/2008, 

de 28 de Agosto) 
3 - Aplicam-se aos processos pendentes, a 

partir da data da entrada em vigor do presente 

decreto-lei, os artigos 446.º, 446.º-A, 447.º-B, 
451.º e 455.º do Código de Processo Civil. 

4 - Aplica-se aos processos pendentes, a 

partir da data da entrada em vigor do presente 
decreto-lei, o artigo 521.º do Código de 
Processo Penal. 

5 - Aplicam-se aos processos pendentes, a 

partir da data da entrada em vigor do presente 
decreto-lei, os artigos 9.º, 10.º, 27.º, 28.º e 
32.º a 39.º do Regulamento das Custas 

Processuais. 
6 - O mecanismo previsto no artigo 22.º do 

Regulamento das Custas Processuais, no que 

respeita aos processos pendentes, não se aplica 
quando a parte tenha já beneficiado ou venha a 
beneficiar do disposto nos artigos 14.º e 15.º do 
Código das Custas Judiciais. 

 
 
 

ANEXO III 
(a que se refere o artigo 18.º) 

Regulamento das Custas Processuais 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 
Regras gerais 

 

1 - Todos os processos estão sujeitos a 

custas, nos termos fixados pelo presente 
Regulamento.  

2 - Para efeitos do presente Regulamento, 

considera-se como processo autónomo cada 
acção, execução, incidente, procedimento 
cautelar ou recurso, corram ou não por apenso, 
desde que o mesmo possa dar origem a uma 

tributação própria.  
 

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 

(Redacção dada pela Lei n.º 43/2008, de 27 de 
Agosto) 

 

O presente Regulamento aplica-se aos 

processos que correm termos nos tribunais 
judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais.  

 

TÍTULO II 

Custas processuais 
 

CAPÍTULO I 
Conceito e isenções 

 

Artigo 3.º 
Conceito de custas 

 

1 - As custas processuais abrangem a taxa de 

justiça, os encargos e as custas de parte.  
2 - As multas e outras penalidades são 

sempre fixadas de forma autónoma e seguem o 
regime do presente Regulamento.  

 

Artigo 4.º 
Isenções 

 

1 - Estão isentos de custas:  
 

a) O Ministério Público nos processos em 
que age em nome próprio na defesa dos 

direitos e interesses que lhe são 
confiados por lei, mesmo quando 
intervenha como parte acessória e nas 
execuções por custas e multas 

processuais, coimas ou multas criminais;  
b) Qualquer pessoa, fundação ou associação 

quando exerça o direito de acção popular 

nos termos do n.º 3 do artigo 52.º da 
Constituição da República Portuguesa e 
de legislação ordinária que preveja ou 
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regulamente o exercício da acção 
popular;  

c) Os magistrados e os vogais do Conselho 

Superior da Magistratura que não sejam 
juízes, em quaisquer acções em que 
sejam parte por via do exercício das 

suas funções, incluindo as de membro 

do Conselho Superior da Magistratura e 
de inspector judicial;  

d) Os membros do Governo, os eleitos 

locais, os directores-gerais, os 
secretários-gerais, os inspectores-gerais 
e equiparados para todos os efeitos 

legais e os demais dirigentes e 
funcionários, agentes e trabalhadores do 
Estado, bem como os responsáveis das 
estruturas de missão, das comissões, 

grupos de trabalho e de projecto a que 
se refere o artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de Janeiro, qualquer que seja a 

forma do processo, quando 
pessoalmente demandados em virtude 
do exercício das suas funções;  

e) Os partidos políticos, cujos benefícios 
não estejam suspensos;  

f) As pessoas colectivas privadas sem fins 
lucrativos, quando actuem 

exclusivamente no âmbito das suas 
especiais atribuições ou para defender os 
interesses que lhe estão especialmente 

conferidos pelo respectivo estatuto ou 
nos termos de legislação que lhes seja 
aplicável;  

g) As entidades públicas quando actuem 
exclusivamente no âmbito das suas 

especiais atribuições para defesa de 
direitos fundamentais dos cidadãos ou 

de interesses difusos que lhe estão 
especialmente conferidos pelo respectivo 
estatuto, e a quem a lei especialmente 

atribua legitimidade processual nestas 
matérias;  

h) Os trabalhadores ou familiares, em 

matéria de direito do trabalho, quando 
sejam representados pelo Ministério 
Público ou pelos serviços jurídicos do 
sindicato, quando sejam gratuitos para o 

trabalhador, desde que o respectivo 
rendimento ilíquido à data da proposição 
da acção ou incidente ou, quando seja 

aplicável, à data do despedimento, não 
seja superior a 200 UC, quando tenham 
recorrido previamente a uma estrutura 

de resolução de litígios, salvo no caso 
previsto no n.º 4 do artigo 437.º do 
Código do Trabalho e situações 
análogas;  

i) Os menores ou respectivos 
representantes legais, nos recursos de 
decisões relativas à aplicação, alteração 

ou cessação de medidas tutelares, 

aplicadas em processos de jurisdição de 
menores;  

j) Os arguidos detidos, sujeitos a prisão 

preventiva ou a cumprimento de pena de 
prisão efectiva, em estabelecimento 
criminal, quando a secretaria do Tribunal 

conclua pela insuficiência económica nos 

termos da lei de acesso ao direito e aos 
tribunais, em quaisquer requerimentos 
ou oposições, nos habeas corpus e nos 

recursos interpostos em 1.ª instância, 
desde que a situação de prisão ou 
detenção se mantenha no momento do 

devido pagamento;  
l) Os incapazes, ausentes e incertos quando 

representados pelo Ministério Público ou 
por defensor oficioso, mesmo que os 

processos decorram nas Conservatórias 
de Registo Civil;  

m) O demandante e o arguido demandado, 

no pedido de indemnização civil 
apresentado em processo penal, quando 
o respectivo valor seja inferior a 20 UC;  

n) O Fundo de Garantia Automóvel, no 
exercício do direito de sub-rogação 
previsto no regime jurídico do seguro 
obrigatório de responsabilidade civil 

automóvel;  
o) O Fundo de Garantia Salarial, no 

requerimento judicial de falência ou 

recuperação de empresa apresentado 
nos termos do Decreto-Lei n.º 219/99, 
de 15 de Junho;  

p) O Fundo de Estabilização Financeira da 
Segurança Social, nos processos em que 

intervenha na defesa dos direitos dos 
trabalhadores, dos contribuintes e do 

património do Fundo;  
q) O Fundo dos Certificados de Reforma, 

nos processos em que intervenha na 

defesa dos direitos dos aderentes, dos 
beneficiários e do património do Fundo;  

r) Os municípios, quando proponham a 

declaração judicial de anulação prevista 
no regime jurídico de reconversão das 
áreas urbanas de génese ilegal, em 
substituição do Ministério Público;  

s) O exequente e os reclamantes, quando 
tenham que deduzir reclamação de 
créditos junto da execução fiscal e 

demonstrem já ter pago a taxa de 
justiça em processo de execução cível 
relativo aos mesmos créditos;  

t) As sociedades civis ou comerciais, as 
cooperativas e os estabelecimentos 
individuais de responsabilidade limitada 
que estejam em situação de insolvência 

ou em processo de recuperação de 
empresa, nos termos da lei, salvo no 
que respeita às acções que tenham por 

objecto litígios relativos ao direito do 
trabalho.  
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2 - Ficam também isentos:  
 

a) Os processos que devam correr no 

Tribunal Constitucional, salvo as 
excepções previstas no artigo 84.º da lei 
do Tribunal Constitucional, bem como os 

incidentes nestes suscitados;  

b) As remições obrigatórias de pensões;  
c) Os processos administrativos urgentes 

relativos ao pré-contencioso eleitoral 

quando se trate de eleições para órgãos 
de soberania e órgãos do poder regional 
ou local e à intimação para protecção de 

direitos, liberdades e garantias;  
d) Todos os processos que devam correr no 

Tribunal de Execução de Penas, quando 
o recluso esteja em situação de 

insuficiência económica, comprovada 
pela secretaria do tribunal, nos termos 
da lei de acesso ao direito e aos 

tribunais;  
e) Os processos de liquidação e partilha de 

bens de instituições de previdência social 

e associações sindicais e de classe.  
f) Os processos de confiança judicial de 

menor, tutela, adopção e outros de 
natureza análoga que visem a entrega 

do menor a pessoa idónea, em 
alternativa à institucionalização do 
mesmo. (Redacção dada pela Lei n.º 

43/2008, de 27 de Agosto) 
 

3 - Nos casos previstos nas alíneas c) e d) do 
n.º 1, a parte isenta fica obrigada ao pagamento 

de custas quando se conclua que os actos não 
foram praticados em virtude do exercício das 

suas funções ou quando tenha actuado 

dolosamente.  
4 - No caso previsto na alínea t) do n.º 1, a 

parte isenta é responsável pelo pagamento das 

custas, nos termos gerais, em todas as acções 
no âmbito das quais haja beneficiado da isenção, 
caso ocorra a desistência do pedido de 
insolvência ou quando este seja indeferido 

liminarmente ou por sentença.  
5 - Nos casos previstos nas alíneas b) e f) do 

n.º 1 e na alínea c) do n.º 2, a parte isenta é 

responsável pelo pagamento das custas, nos 
termos gerais, quando se conclua pela manifesta 
improcedência do pedido.  

6 - Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, nos casos previstos nas alíneas b), f), 
g), h), r) e s) do n.º 1 e na alínea c) do n.º 2, a 
parte isenta é responsável, a final, pelos 

encargos a que deu origem no processo, quando 
a respectiva pretensão for totalmente vencida.  

7 - As estruturas de resolução alternativa de 

litígios referidas na alínea h) do n.º 1 constam 
de portaria do membro do Governo responsável 
pela área da justiça.  

 
 
 

CAPÍTULO II 
Taxa de justiça 

 

SECÇÃO I 

Fixação da taxa de justiça 
 

Artigo 5.º 
Unidade de conta 

 
1 - A taxa de justiça é expressa com recurso 

à unidade de conta processual (UC).  

2 - A UC é actualizada anual e 
automaticamente de acordo com o indexante 
dos apoios sociais (IAS), devendo atender-se, 

para o efeito, ao valor de UC respeitante ao ano 
anterior.  

3 - O valor correspondente à UC para cada 
processo, tal como definido no n.º 2 do artigo 

1.º, fixa-se no momento em que o mesmo se 
inicia, independentemente do momento em que 
a taxa deva ser paga.  

4 - O valor correspondente à UC para o 
pagamento de encargos, multas e outras 
penalidades fixa-se no momento da prática do 

acto taxável ou penalizado.  
 

Artigo 6.º 
Regras gerais 

 

1 - A taxa de justiça corresponde ao 
montante devido pelo impulso processual do 
interessado e é fixada em função do valor e 
complexidade da causa de acordo com o 

presente regulamento, aplicando-se, na falta de 
disposição especial, os valores constantes da 
tabela i-A, que faz parte integrante do presente 

Regulamento.  
2 - Nos recursos, a taxa de justiça é sempre 

fixada nos termos da tabela i-B, que faz parte 

integrante do presente Regulamento.  
3 - Quando a parte entregue a primeira ou 

única peça processual através dos meios 
electrónicos disponíveis, a taxa de justiça é 

reduzida a 75 % do seu valor.  
4 - Quando o requerimento de injunção for 

entregue por via electrónica, a taxa de justiça é 

reduzida a metade.  
5 - O juiz pode determinar, a final, a 

aplicação dos valores de taxa de justiça 

constantes da tabela i-C, que faz parte 
integrante do presente Regulamento, às acções 
e recursos que revelem especial complexidade.  

6 - Nos processos cuja taxa seja variável, a 

taxa de justiça é liquidada no seu valor mínimo, 
devendo a parte pagar o excedente, se o 
houver, a final.  

 

Artigo 7.º 

Regras especiais 
 

1 - A taxa de justiça nos processos especiais 
fixa-se nos termos da tabela i, salvo os casos 
expressamente referidos na tabela ii, que fazem 
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parte integrante do presente Regulamento.  
2 - Nos recursos, a taxa de justiça é fixada 

nos termos da tabela i-B e é paga apenas pelo 

recorrente, sendo a taxa paga imputada, a final, 
ao recorrido que tenha contra-alegado, quando 
este tenha ficado total ou parcialmente vencido, 

na proporção respectiva.  

3 - A taxa de justiça devida pelos incidentes e 
procedimentos cautelares, pela apresentação de 
requerimento de injunção, pelos procedimentos 

anómalos e pelas execuções é determinada de 
acordo com a tabela ii, que faz parte integrante 
do presente Regulamento.  

4 - Nos processos de injunção, se o 
procedimento seguir como acção, é devido o 
pagamento de taxa de justiça pelo autor e pelo 
réu, no prazo de 10 dias a contar da data da 

distribuição, nos termos gerais do presente 
Regulamento, descontando-se, no caso do autor, 
o valor pago nos termos do disposto no número 

anterior.  
5 - Quando o incidente ou procedimento 

revistam especial complexidade, o juiz pode 

determinar, a final, o pagamento de um valor 
superior, dentro dos limites estabelecidos na 
tabela ii.  

6 - Consideram-se procedimentos ou 

incidentes anómalos apenas aqueles que, não 
cabendo na normal tramitação do processo, 
possam ter sede em articulado ou requerimento 

autónomo, dêem origem à audição da parte 
contrária e imponham uma apreciação 
jurisdicional de mérito.  

 

Artigo 8.º 

Taxa de justiça em processo penal e contra-

ordenacional 
 

1 - A taxa de justiça devida pela constituição 
como assistente é auto liquidada no montante 

de 1 UC, podendo ser corrigida, a final, pelo juiz, 
para um valor entre 1 UC e 10 UC, tendo em 
consideração o desfecho do processo e a 

concreta actividade processual do assistente.  
2 - A taxa de justiça devida pela abertura de 

instrução requerida pelo assistente é auto 
liquidada no montante de 1 UC, podendo ser 

corrigida, a final, pelo juiz para um valor entre 1 
UC e 10 UC, tendo em consideração a utilidade 
prática da instrução na tramitação global do 

processo.  
3 - Para o denunciante que deva pagar 

custas, nos termos do disposto no artigo 520.º 

do Código de Processo Penal, é fixado pelo juiz 
um valor entre 1 UC e 5 UC.  

4 - É devida taxa de justiça pela impugnação 
das decisões de autoridades administrativas no 

âmbito de processos contra-ordenacionais, 
quando a coima não tenha sido previamente 
liquidada, sendo a taxa autoliquidada nos 10 

dias subsequentes ao recebimento da 
impugnação pelo tribunal, no montante de 1 UC, 
podendo ser corrigida, a final, pelo juiz, nos 

termos da tabela iii, que faz parte integrante do 
presente Regulamento, tendo em consideração a 
gravidade do ilícito.  

5 - Nos restantes casos, a taxa de justiça é 
paga a final, sendo fixada pelo juiz tendo em 
vista a complexidade da causa, dentro dos 

limites fixados pela tabela iii.  
 

Artigo 9.º 
Fixação das taxas relativas a actos avulsos 

 

1 - Salvo quando sejam praticadas por 
agente de execução que não seja oficial de 

justiça, por cada efectiva citação ou notificação 
mediante contacto pessoal, afixação de editais 
ou outra diligência avulsa, para além das 
despesas de transporte legalmente 

estabelecidas, é devida metade de uma UC.  
2 - As citações, notificações ou afixações de 

editais, quando praticadas no mesmo local, 

contam como uma só.  
3 - As taxas devidas pela emissão de 

certidões, traslados, cópias ou extractos são 

fixadas do seguinte modo:  
 

a) Até 25 páginas, o valor a pagar pelo 
conjunto é de um oitavo de 1 UC;  

b) De 26 até 50 páginas, o valor a pagar 
pelo conjunto é de um quinto de 1 UC;  

c) Acima de 50 páginas, ao valor referido na 

alínea anterior é acrescido um quinto de 
1 UC por cada conjunto de 50 páginas 
ou um décimo de 1 UC se não se 
ultrapassarem as 25 páginas.  

 

4 - As certidões, traslados, cópias ou 
extractos que sejam entregues por via 

electrónica dão origem ao pagamento de taxa de 
justiça no valor de um décimo de uma UC.  

5 - O custo dos actos avulsos é apurado e 

pago imediatamente ou no prazo de 10 dias 
após notificação para o efeito, se o interessado 
não estiver presente.  

6 - Não é aplicável às taxas de justiça 

previstas no presente artigo o disposto no artigo 
22.º  

7 - Para os casos que não estão previstos no 

presente Regulamento, não é devido o 
pagamento de qualquer taxa.  

 

Artigo 10.º 
Taxa sancionatória excepcional 

 

A taxa sancionatória é fixada pelo juiz entre 2 

UC e 15 UC.  
 

SECÇÃO II 
Fixação da base tributável 

 

Artigo 11.º 

Regra geral 
 

A base tributável para efeitos de taxa de 
justiça corresponde ao valor da causa, com os 
acertos constantes da tabela i, e fixa-se de 
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acordo com as regras previstas na lei do 
processo respectivo.  

 

Artigo 12.º  
Fixação do valor em casos especiais  

 

1 - Atende-se ao valor indicado na l. 1 da 

tabela i-B nos seguintes processos:  
 

a) Nos processos relativos à impugnação 

judicial da decisão sobre a concessão do 
apoio judiciário;  

b) Nas intimações para prestação de 
informação, consulta de processos ou 

passagem de certidões;  
c) Nos processos de contencioso das 

instituições de segurança social ou de 

previdência social e dos organismos 
sindicais, nos processos para convocação 
de assembleia geral ou de órgão 

equivalente, nos processos para 
declaração de invalidade das respectivas 
deliberações e nas reclamações de 
decisões disciplinares;  

d) Nos recursos dos actos de 
conservadores, notários e outros 
funcionários;  

e) Sempre que for impossível determinar o 
valor da causa, sem prejuízo de 
posteriores acertos se o juiz vier a fixar 

um valor certo;  
f) Nos processos cujo valor é fixado pelo 

juiz da causa com recurso a critérios 
indeterminados e não esteja indicado um 

valor fixo, sem prejuízo de posteriores 
acertos quando for definitivamente 

fixado o valor.  
 

2 - Nos recursos, o valor é o da sucumbência 
quando esta for determinável, devendo o 

recorrente indicar o respectivo valor no 
requerimento de interposição do recurso; nos 
restantes casos, prevalece o valor da acção.  

 

SECÇÃO III 

Responsabilidade e pagamento 
 

Artigo 13.º 
Responsáveis passivos 

 

1 - A taxa de justiça é paga nos termos 
fixados no Código de Processo Civil, aplicando-se 

as respectivas normas, subsidiariamente, aos 
processos criminais e contra-ordenacionais, 
administrativos e fiscais e aos processos que 

devam correr no Tribunal Constitucional.  
2 - A taxa de justiça é paga integralmente e 

de uma só vez por cada parte ou sujeito 
processual, salvo disposição em contrário 

resultante da legislação relativa ao apoio 
judiciário.  

3 - Nas acções propostas por sociedades 

comerciais que tenham dado entrada em 
qualquer tribunal, no ano anterior, a 200 ou 

mais acções, procedimentos ou execuções, a 
taxa de justiça é fixada, para a sociedade, de 
acordo com a tabela i-C.  

4 - O volume de pendências referido no 
número anterior é correspondente ao número de 
acções, procedimentos ou execuções entradas 

até 31 de Dezembro do ano anterior.  

5 - Sempre que o sujeito passivo seja uma 
sociedade comercial, o funcionário confirma, 
mediante pesquisa no sistema informático, se é 

aplicável o disposto no n.º 3, notificando-se o 
sujeito passivo para, em 10 dias, proceder ao 
pagamento do remanescente, sob pena de não 

se considerar paga a taxa de justiça.  
6 - A taxa de justiça é fixada nos termos da 

tabela i-B para:  
 

a) As partes coligadas;  
b) O interveniente que faça seus os 

articulados da parte a que se associe;  

c) Os assistentes em processo civil, 
administrativo e tributário.  

 

Artigo 14.º 
Oportunidade do pagamento 

 

1 - O pagamento da taxa de justiça faz-se 

até ao momento da prática do acto processual a 
ela sujeito, devendo o interessado entregar o 
documento comprovativo do pagamento ou 

realizar a comprovação desse pagamento, 
juntamente com o articulado ou requerimento.  

2 - Quando se trate de causa que não 
importe a constituição de mandatário e o acto 

seja praticado directamente pela parte, só é 
devido o pagamento após notificação de onde 

conste o prazo de 10 dias para efectuar o 

pagamento e as cominações a que a parte fica 
sujeita caso não o efectue.  

3 - O documento comprovativo do 

pagamento perde validade 90 dias após a 
respectiva emissão, se não tiver sido, 
entretanto, apresentado em juízo ou utilizado 
para comprovar esse pagamento, caso em que o 

interessado solicita ao Instituto de Gestão 
Financeira e das Infra-Estruturas da Justiça, I. 
P., no prazo referido no número seguinte, a 

emissão de novo comprovativo quando pretenda 
ainda apresentá-lo.  

4 - Se o interessado não pretender 

apresentar o documento comprovativo em juízo, 
requer ao Instituto de Gestão Financeira e das 
Infra-Estruturas da Justiça, I. P., no prazo de 
seis meses após a emissão, a sua devolução, 

mediante entrega do original ou documento de 
igual valor, sob pena de reversão para o referido 
Instituto.  

 

Artigo 15.º 

Dispensa de pagamento prévio 
 

Ficam dispensados do pagamento prévio da 
taxa de justiça:  
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a) O Estado, incluindo os seus serviços e 
organismos ainda que personalizados, as 
Regiões Autónomas e as autarquias 

locais, quando demandem ou sejam 
demandados nos tribunais 
administrativos ou tributários, salvo em 

matéria administrativa contratual e pré-

contratual e relativas às relações 
laborais com os funcionários, agentes e 
trabalhadores do Estado;  

b) As partes que beneficiarem de apoio 
judiciário na modalidade respectiva, nos 
termos fixados em legislação especial;  

c) Os arguidos nos processos criminais ou 
nos habeas corpus e nos recursos que 
apresentem em quaisquer tribunais;  

d) Os processos que devam correr no 

Tribunal Constitucional.  
 

CAPÍTULO III 
Encargos 

 

Artigo 16.º 

Tipos de encargos 
 

1 - As custas compreendem os seguintes 
tipos de encargos:  
 

a) Os reembolsos ao Instituto de Gestão 

Financeira e das Infra-Estruturas da 
Justiça, I. P.:  

 

i) De todas as despesas por este 
pagas adiantadamente;  

ii) Dos custos com a concessão de 

apoio judiciário, incluindo o 
pagamento de honorários;  

iii) Dos custos com a digitalização de 
peças processuais ou documentos;  

iv) Dos custos com a aquisição de 
suportes magnéticos necessários à 
gravação das provas, franquias 

postais, comunicações telefónicas, 
telegráficas, por telecópia ou por 
meios telemáticos, nos termos a 

fixar por portaria do ministro 
responsável pela área da justiça;  

 

b) Os reembolsos por despesas adiantadas 

pela Direcção-Geral dos Impostos;  
c) As diligências efectuadas pelas forças de 

segurança, oficiosamente ou a 

requerimento das partes, nos termos a 
definir por portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas 

áreas da administração interna e da 
justiça;  

d) Os pagamentos devidos ou pagos a 
quaisquer entidades pela produção ou 

entrega de documentos, prestação de 
serviços ou actos análogos, requisitados 
pelo juiz a requerimento ou 

oficiosamente, salvo quando se trate de 

certidões extraídas oficiosamente pelo 
tribunal;  

e) As compensações devidas a 

testemunhas;  
f) Os pagamentos devidos a quaisquer 

entidades pela passagem de certidões 

exigidas pela lei processual, quando a 

parte responsável beneficie de apoio 
judiciário;  

g) As despesas resultantes da utilização de 

depósitos públicos;  
h) As retribuições devidas a quem interveio 

acidentalmente no processo;  

i) As despesas de transporte e ajudas de 
custo para diligências afectas ao 
processo em causa.  

 

2 - Os valores cobrados ao abrigo do número 
anterior revertem imediatamente a favor das 
entidades que a eles têm direito.  

 

Artigo 17.º 

Remunerações fixas 
 

1 - As entidades que intervenham nos 
processos ou que coadjuvem em quaisquer 
diligências, salvo os técnicos que assistam os 

advogados, têm direito às remunerações 
previstas no presente Regulamento.  

2 - A remuneração de peritos, tradutores, 

intérpretes e consultores técnicos, em qualquer 
processo é efectuada nos termos do disposto na 
tabela iv, que faz parte integrante do presente 
Regulamento.  

3 - Quando a taxa seja variável, a 
remuneração é fixada numa das seguintes 

modalidades, tendo em consideração o tipo de 

serviço, os usos do mercado e a indicação dos 
interessados:  

 

a) Remuneração em função do serviço ou 
deslocação;  

b) Remuneração em função da fracção ou 
do número de páginas de parecer, 

peritagem ou tradução.  
 

4 - A taxa é fixada em função do valor 

indicado pelo prestador do serviço, desde que se 
contenha dentro dos limites impostos pela tabela 
iv.  

5 - Salvo disposição especial, a quantia 
devida às testemunhas em qualquer processo é 
fixada nos termos da tabela iv.  

6 - Nas perícias médicas, os médicos e 

respectivos auxiliares são remunerados por cada 
exame nos termos fixados em diploma próprio.  

7 - As remunerações dos serviços prestados 

por instituições de acordo com o disposto no 
artigo 861.º-A do Código de Processo Civil 
obedecem ao seguinte:  

 

a) Um quinto de UC quando sejam 
apreendidos saldos de conta bancária ou 
valores mobiliários existentes em nome 

do executado;  
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b) Um décimo de UC quando não haja 
saldos ou valores em nome do 
executado.  

 

8 - A remuneração prevista no número 
anterior é reduzida a metade quando não sejam 

utilizados meios electrónicos entre o agente de 

execução e a instituição.  
 

Artigo 18.º 
Despesas de transporte 

 

1 - Nas diligências realizadas fora do tribunal 
são pagas aos magistrados e funcionários as 
despesas com a deslocação, caso não seja 

colocado à sua disposição um meio de 
transporte.  

2 - Os meios de transporte a utilizar são 
determinados, com preferência pelos transportes 

colectivos públicos:  
 

a) Pelo presidente do tribunal, quando se 

trate de magistrado ou funcionário 
judicial;  

b) Nos tribunais em que não haja 

presidente, pelo juiz presidente da 
secção, quanto a magistrado e pelo 
secretário de justiça, quanto a 
funcionário judicial;  

c) Pelo magistrado do Ministério Público 
coordenador, quando se trate de 
magistrados do Ministério Público.  

 

3 - Se os magistrados ou funcionários 
utilizarem, a título excepcional, veículo próprio, 

são compensados nos termos gerais previstos 
pela lei.  

4 - As despesas referidas no presente artigo 
são contabilizadas como encargos e imputadas à 

parte que requereu a diligência ou que dela 
aproveita.  

 

Artigo 19.º 

Adiantamento de encargos 
 

1 - Quando a parte beneficie de isenção de 
custas ou de apoio judiciário, os encargos são 

sempre adiantados pelo Instituto de Gestão 
Financeira e das Infra-Estruturas da Justiça, I. 
P., sem prejuízo de reembolso.  

2 - As despesas motivadas pela prestação de 
instrumentos técnicos de apoio aos tribunais, 
por parte da Direcção-Geral de Reinserção 
Social, quando não possam ser logo pagas pelo 

requerente, são adiantadas pelo Instituto de 
Gestão Financeira e das Infra-Estruturas da 
Justiça, I. P., mesmo quando haja arquivamento 

do processo.  
 

Artigo 20.º 
Pagamento antecipado 

 

1 - Sempre que for previsível a necessidade 
de pagamento de encargos iguais ou superiores 

a 2 UC, face às diligências previstas ou 
requeridas, a parte requerente ou interessada é 
notificada para efectuar o pagamento dos 

montantes respectivos antes de realizadas as 
diligências, salvo quando aquela beneficie de 
isenção de custas ou de apoio judiciário.  

2 - Quando a parte requerente ou interessada 

beneficie de isenção de custas ou de apoio 
judiciário, as despesas para com terceiros são 
adiantadas pelo Instituto de Gestão Financeira e 

das Infra-Estruturas da Justiça, I. P.  
3 - Caso o pagamento a terceiras entidades 

seja adiantado pelo Instituto de Gestão 

Financeira e das Infra-Estruturas da Justiça, I. 
P., e a parte requerente ou interessada não 
beneficie de isenção de custas ou de apoio 
judiciário, é a mesma notificada para pagar os 

montantes em dívida.  
4 - Os titulares de créditos derivados de 

actuações processuais podem reclamá-los da 

parte que deva satisfazê-los sem esperar que o 
processo termine, independentemente da 
posterior decisão de custas.  

5 - Os montantes pagos de acordo com esta 
norma contam como despesas da parte 
vencedora quando tenha sido esta a liquidá-los.  

 

Artigo 21.º 

Pagamentos intercalares 
 

Fora dos casos previstos no número anterior, 
os encargos são contados oficiosamente pela 

secretaria no prazo de 10 dias após o seu 
montante acumulado atingir um valor igual ou 
superior a 4 UC, sendo a parte responsável pelos 

mesmos, desde que não beneficie de isenção de 

custas ou de apoio judiciário, notificada para 
proceder ao respectivo pagamento, em igual 

prazo.  
 

Artigo 22.º 
Conversão da taxa de justiça paga 

 

1 - Os valores devidos a título de taxa de 
justiça, quando pagos previamente, são 
convertidos em pagamento antecipado de 
encargos, nos termos dos números seguintes.  

2 - É convertido o valor integralmente pago a 
título de taxa de justiça nos seguintes casos:  

 

a) Nas acções de processo civil simplificado, 
nas acções especiais para satisfação de 
obrigações pecuniárias, nas acções 
declarativas provenientes de injunção ou 

análogas;  
b) Nas acções em que as partes efectuem 

transacção imediatamente após a fase 

dos articulados ou antes de designado 
dia para a audiência, consoante os 
casos;  

c) Nas acções em que se verifique a 
desistência da instância logo após a fase 
dos articulados ou antes de designado 
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dia para a audiência, consoante os 
casos, por força do recurso 
superveniente a processos de resolução 

extrajudicial de litígios;  
d) Execuções que cessem pelo pagamento 

voluntário dentro do prazo previsto para 

a oposição à execução ou dentro do 

prazo previsto para a oposição à 
penhora quando esta seja realizada 
antes da citação;  

e) Nos processos tributários, no que 
respeita à taxa paga pelo impugnante, 
em caso de desistência no prazo legal 

após a revogação parcial do acto 
tributário impugnado;  

f) Nos processos de jurisdição voluntária, 
em matéria de direito da família;  

g) Nos recursos com subida diferida que 
não cheguem a subir por desinteresse ou 
desistência do recorrente;  

h) Nos recursos, quando o recorrente veja 
deferida a sua pretensão por não terem 
sido juntas contra-alegações;  

i) Nos recursos que não cheguem a ser 
apreciados por desistência do recorrente 
na sequência de aclaração da sentença 
ou da sua reforma quanto a custas e 

multas.  
 

3 - É convertido metade do valor pago a 

título de taxa de justiça nos seguintes casos:  
 

a) Nas acções que não comportem citação 
do réu, oposição ou audiência de 

julgamento;  
b) Nas acções que terminem antes de 

oferecida a oposição ou em que, devido 

à sua falta, seja proferida sentença, 
ainda que precedida de alegações e nas 
acções que terminem antes da 

designação da audiência final;  
c) Nas acções em que sejam adoptadas 

pelas partes as medidas de simplificação 
processual especialmente previstas por 

lei;  
d) Nas execuções extintas após o termo das 

diligências que precedem a penhora sem 

que se pague ou indique bens à 
penhora;  

e) Inventários em que não haja operações 

de partilha ou que terminem antes da 
fase da conferência de interessados;  

f) Autorizações ou confirmações de actos de 
incapazes, autorizações para alienar ou 

onerar bens do ausente, divisões de 
coisa comum, prestações de contas de 
cabeça-de-casal e semelhantes, 

processadas na dependência de 
processos de incapazes, quando não 
haja representação pelo Ministério 

Público;  
g) Depósitos e levantamentos;  

h) Remição, caducidade e actualização de 
pensões;  

i) Revisões de incapacidade ou de pensão;  

j) Acções para a convocação de assembleias 
gerais ou órgãos equivalentes e 
impugnação das suas deliberações e 

reclamações de decisões disciplinares 

por associados de instituições de 
previdência ou de organismos sindicais;  

l) Nos recursos julgados desertos ou 

quando terminem antes da fase de 
julgamento;  

m) Nos recursos que subam juntamente 

com recurso de natureza penal;  
n) Nas acções administrativas especiais em 

que não haja lugar a audiência pública;  
o) Nos processos em massa suspensos nos 

termos fixados no Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos;  

p) Nos processos de contencioso pré-

contratual;  
q) Nos conflitos de competência;  
r) Nas execuções fiscais que sejam da 

competência dos tribunais tributários de 
1.ª instância, nos termos do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.  

 

4 - É também convertido o valor de taxa de 
justiça efectivamente pago em excesso, quando 
o juiz venha a fixar como valor da acção um 

valor inferior ao indicado pelas partes.  
5 - É ainda convertido um terço do valor pago 

a título de taxa de justiça, quando a parte 

entregue em juízo todas as peças processuais 
pelos meios electrónicos disponíveis, nos termos 
definidos em portaria do membro do Governo 

responsável pela área da justiça, sem prejuízo 

do disposto no n.º 3 do artigo 6.º  
6 - O valor convertido que exceda os 

montantes já apurados a título de encargos 

mantém-se como crédito na conta de custas, 
sendo devolvido à parte que o prestou, depois 
do trânsito em julgado e de saldadas todas as 

suas dívidas ao processo, se não for entretanto 
destinado ao pagamento de encargos ou custas 
de parte.  

7 - O valor em excesso referido no número 

anterior, caso deva ser devolvido à parte 
vencedora, é sempre deduzido do montante de 
custas de parte a suportar pela parte vencida.  

8 - Quando haja dispensa de pagamento 
prévio, a parte fica apenas obrigada a pagar:  

 

a) Os valores devidos a título de encargos, 

quando se trate dos casos previstos no 
n.º 2;  

b) Os valores devidos a título de encargos 

acrescidos de 50 % do valor devido pela 
taxa de justiça, quando se trate dos 
casos previstos no n.º 3.  

 

9 - Os reembolsos devidos nos termos deste 
artigo são feitos pelo Instituto de Gestão 
Financeira e das Infra-Estruturas da Justiça, I. P.  



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

758 

10 - Por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da justiça, podem ser 
previstos mecanismos alternativos de 

implementação de benefícios ou imposição de 
sanções relativos às custas processuais, no que 
respeita à utilização de meios electrónicos e no 

recurso a instrumentos alternativos de resolução 

de litígios.  
 

Artigo 23.º 
Falta de pagamento 

 

1 - Caso não sejam pagos os encargos nos 
termos fixados nos n.os 1 e 3 do artigo 20.º e 
no artigo 21.º, os valores em dívida são 

imputados na conta de custas da parte 
responsável pelo pagamento, acrescidos de um 
valor equivalente a 25 % do montante devido.  

2 - Nos casos previstos no número anterior, o 
Instituto de Gestão Financeira e das Infra-
Estruturas da Justiça, I. P., assegura os 
pagamentos devidos a terceiras entidades.  

 

Artigo 24.º 
Imputação na conta de custas 

 

1 - Os encargos são sempre imputados na conta 

de custas da parte que é por eles responsável, 
mesmo que esta beneficie de apoio judiciário.  
2 - No final, os encargos são imputados na conta 

de custas da parte ou partes que foram nelas 
condenadas, na proporção da condenação.  

 

CAPÍTULO IV  

Custas de parte  
 

Artigo 25.º  
Nota justificativa  

 

1 - Até cinco dias após o trânsito em julgado 
ou após a notificação de que foi obtida a 
totalidade do pagamento ou do produto da 
penhora, consoante os casos, as partes que 

tenham direito a custas de parte remetem para 
o tribunal e para a parte vencida a respectiva 
nota discriminativa e justificativa.  

2 - Devem constar da nota justificativa os 
seguintes elementos:  

 

a) Indicação da parte, do processo e do 
mandatário ou agente de execução;  

b) Indicação, em rubrica autónoma, das 
quantias efectivamente pagas pela parte 

a título de taxa de justiça;  
c) Indicação, em rubrica autónoma, das 

quantias efectivamente pagas pela parte 

a título de encargos ou despesas 
previamente suportadas pelo agente de 
execução;  

d) Indicação, em rubrica autónoma, das 
quantias pagas a título de honorários de 
mandatário ou de agente de execução, 
salvo quando as quantias em causa 

sejam superiores ao valor indicado na 
alínea c) do n.º 3 do artigo 26.º;  

e) Indicação do valor a receber, nos termos 

do presente Regulamento.  
 

Artigo 26.º 

Regime 
 

1 - As custas de parte integram-se no âmbito 
da condenação judicial por custas, salvo quando 
se trate dos casos previstos nas alíneas b) do 
n.º 2 do artigo 446.º e do artigo 450.º do 

Código de Processo Civil.  
2 - As custas de parte são pagas 

directamente pela parte vencida à parte que 

delas seja credora, salvo o disposto no artigo 
454.º do Código de Processo Civil.  

3 - A parte vencida é condenada, nos termos 

previstos no Código de Processo Civil, ao 
pagamento dos seguintes valores, a título de 
custas de parte:  

 

a) Os valores de taxa de justiça pagos pela 
parte vencedora, na proporção do 
vencimento;  

b) Os valores pagos pela parte vencedora a 
título de encargos;  

c) 50 % do somatório das taxas de justiça 
pagas pela parte vencida e pela parte 

vencedora, para compensação da parte 
vencedora face às despesas com 
honorários do mandatário judicial ou do 

agente de execução, sempre que seja 
apresentada a nota referida nas alíneas 
c) e d) do n.º 2 do artigo anterior.  

4 - No somatório das taxas de justiça 

referidas no número anterior contabilizam-se 
também as taxas dos procedimentos e outros 
incidentes, mas nunca o valor de multas, 

penalidades ou de taxa sancionatória.  
5 - O valor referido na alínea c) do n.º 3 é 

reduzido ao valor indicado na alínea d) do n.º 2 

do artigo anterior quando este último seja 
inferior àquele, não havendo lugar ao 
pagamento do mesmo quando não tenha sido 

constituído mandatário ou agente de execução.  
 

CAPÍTULO V 
Multas 

 

Artigo 27.º 
Disposições gerais 

 

1 - Sempre que na lei processual for prevista 

a condenação em multa ou penalidade de 
algumas das partes ou outros intervenientes 
sem que se indique o respectivo montante, este 
pode ser fixado numa quantia entre 0,5 UC e 5 

UC.  
2 - Nos casos excepcionalmente graves, salvo 

se for outra a disposição legal, a multa ou 

penalidade pode ascender a uma quantia 
máxima de 10 UC.  
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3 - O montante da multa ou penalidade é 
sempre fixado pelo juiz, tendo em consideração 
os reflexos da violação da lei na regular 

tramitação do processo e na correcta decisão da 
causa, a situação económica do agente e a 
repercussão da condenação no património deste.  

4 - A parte não pode ser simultaneamente 

condenada, pelo mesmo acto processual, em 
multa e em taxa sancionatória excepcional.  

5 - Da condenação em multa, penalidade ou 

taxa sancionatória excepcional fora dos casos 
legalmente admissíveis cabe sempre recurso, o 
qual, quando deduzido autonomamente, é 

apresentado nos cinco dias após a notificação do 
despacho que condenou a parte em multa ou 
penalidade.  

 

Artigo 28.º 

Pagamento 
 

1 - Salvo disposição em contrário, as multas 
são pagas no prazo de 10 dias após o trânsito 
em julgado da decisão que as tiver fixado.  

2 - Quando a multa deva ser paga por parte 
que não tenha constituído mandatário judicial ou 
mero interveniente no processo, o pagamento só 
é devido após notificação por escrito de onde 

constem o prazo de pagamento e as cominações 
devidas pela falta do mesmo.  

3 - Não sendo paga a multa após o prazo 

fixado, a respectiva quantia transita, com um 
acréscimo de 50 %, para a conta de custas, 
devendo ser paga a final.  

4 - Independentemente dos benefícios 
concedidos pela isenção de custas ou pelo apoio 
judiciário ou do vencimento na causa, as multas 

são sempre pagas pela parte que as motivou.  
 

TÍTULO III 

Liquidação, pagamento e execução das 
custas 

 

CAPÍTULO I 
Conta de custas 

 

Artigo 29.º 
Oportunidade da conta 

 

1 - A conta de custas é elaborada de modo 
contínuo, ao longo do processo, na secretaria 

correspondente ao tribunal que funcionou em 
1.ª instância no respectivo processo, sendo 
efectuado o respectivo balanço 10 dias após a 
ocorrência dos seguintes factos:  

 

a) Trânsito em julgado da decisão que 
determine a responsabilidade pelo 

pagamento de custas;  
b) Na acção executiva, após o pagamento 

voluntário ou a obtenção do produto da 

penhora, bem como nos demais casos de 
extinção da obrigação exequenda;  

c) Na insolvência, quando as custas 
constituam encargo da massa 
insolvente, após a liquidação do activo.  

 

2 - Quando o processo suba aos tribunais 
superiores, por via de recurso, as despesas que 

surjam depois de aceite o recurso e até que o 

processo baixe de novo à 1.ª instância, são 
processadas pela secretaria do tribunal superior 
respectivo.  

3 - Para além dos casos em que o juiz o 
determine ou as partes o requeiram 
fundamentadamente, a secção efectua um 

balanço provisório da conta de custas sempre 
que:  

 

a) O processo esteja parado por mais de 

três meses por facto imputável às 
partes;  

b) A execução deva ser remetida para 

apensação ao processo de insolvência.  
 

4 - Na conta provisória não se incluem as 
custas de parte.  

5 - A elaboração e o processamento da conta 
são regulamentados por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da justiça, 

podendo ser aprovadas outras formas de 
processamento e elaboração da mesma.  

 

Artigo 30.º 
Conta 

 

1 - A conta definitiva abrange todas as custas 

da acção principal, incidentes, recursos e 
procedimentos anómalos.  

2 - Deve elaborar-se uma só conta por cada 

sujeito processual responsável pelas custas.  
3 - A conta é processada pela secção do 

processo, através dos meios informáticos 

previstos e regulamentados por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da 
justiça, obedecendo aos seguintes critérios:  

 

a) Discriminação dos montantes já pagos 
pela parte a título de taxa de justiça e 
encargos;  

b) Discriminação dos movimentos 
efectuados por conta da conversão da 
taxa de justiça, quando for caso disso;  

c) Discriminação dos reembolsos devidos ao 
Instituto de Gestão Financeira e das 
Infra-Estruturas da Justiça, I. P., ou de 
pagamentos devidos a outras entidades 

ou serviços;  
d) Discriminação das quantias devidas por 

conta de multas e outras penalidades;  

e) Discriminação das quantias referentes ao 
pagamento de coimas e de custas 
administrativas devidas pela instrução 

de processos de contra-ordenação;  
f) Indicação, quando seja caso disso, dos 

montantes a devolver à parte;  
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g) Indicação do montante total a pagar, 
quando haja, data e assinatura do 
responsável pela elaboração da conta.  

 

Artigo 31.º 
Reforma e reclamação 

 

1 - A conta é sempre notificada ao Ministério 
Público, aos mandatários, ao agente de 

execução e ao administrador de insolvência, 
quando os haja, ou às próprias partes quando 
não haja mandatário, e à parte responsável pelo 

pagamento, para que, no prazo de 10 dias, 
peçam a reforma, reclamem da conta ou 
efectuem o pagamento.  

2 - Qualquer interveniente processual pode 
pedir a reforma ou a reclamação da conta de 
custas até cinco dias após o recebimento de 
quaisquer quantias.  

3 - Quando seja apresentada pelo 
responsável pelo pagamento, a reclamação da 
conta de custas está sempre sujeita ao depósito 

imediato de 50 % do seu valor, descontadas as 
custas de parte.  

4 - O secretário de justiça, ou quem o 

substitua, procede, oficiosamente ou mediante 
requerimento, à reforma de erros materiais 
existentes na conta, após o que a parte 
interessada pode apenas, nos cinco dias 

posteriores à notificação da conta reformada nos 
termos do n.º 1, reclamar para o juiz, sem mais 
possibilidades de recurso.  

5 - Fora dos casos referidos no número 
anterior, da decisão proferida pelo juiz em sede 
de reclamação cabe recurso em um grau, se o 

montante das custas exceder o valor de 50 UC.  

6 - Uma vez deferida a reclamação, é a conta 
reformada pela secretaria, em conformidade 
com aquela.  

7 - Caso persistam erros materiais na conta, 
qualquer interessado pode ainda pedir a reforma 
da mesma, nos termos do n.º 4.  

8 - Se da reforma da conta resultar a 
necessidade de qualquer reposição por parte do 
Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas de Justiça, I. P., ou de outras 
entidades que já tenham recebido as custas, é a 
importância da reposição descontada nas 
quantias que no mês seguinte caibam à entidade 

devedora, sendo-lhe comunicado o facto por 
nota de estorno.  

9 - No caso de não ser possível a reposição 

nos termos do número anterior, as entidades 
devedoras procederão à devolução da 
importância em causa no prazo de 10 dias após 

a respectiva notificação.  
 

CAPÍTULO II 

Pagamento 
 

Artigo 32.º 
Pagamento voluntário 

 

1 - Os pagamentos decorrentes do presente 

Regulamento são efectuados, preferencialmente, 
através dos meios electrónicos disponíveis, 
sendo obrigatório o pagamento por via 

electrónica quando se trate de pessoas 
colectivas ou, em qualquer caso, quando se trate 
de quantias superiores a 10 UC.  

2 - Os pagamentos feitos por forma 

electrónica consideram-se realizados quando for 
efectuada comprovação, no processo, que ateste 
a transferência de valor igual ou superior ao 

valor em dívida.  
3 - Os pagamentos ou devoluções que devam 

ser feitos pelo tribunal operam-se por 

transferência bancária sempre que a parte, 
sujeito processual ou outro interveniente indicar 
o respectivo número de identificação bancária, 
sendo tal procedimento obrigatório para as 

pessoas colectivas.  
4 - O responsável por custas ou multas que 

tenha algum depósito à ordem de qualquer 

tribunal pode requerer, no prazo do pagamento 
voluntário, que dele se levante a quantia 
necessária para o pagamento.  

5 - Quando a quantia depositada não se 
afigure suficiente, o responsável pode 
apresentar o requerimento referido no número 
anterior desde que, no mesmo prazo, proceda 

ao pagamento do montante em falta.  
6 - O responsável pelas custas que se 

encontre em cumprimento de pena ou medida 

privativa da liberdade pode requerer ao tribunal, 
no prazo do pagamento voluntário, que seja 
levantada a quantia necessária para o efeito, de 

conta que tenha constituída nos serviços 
prisionais, com exclusão do fundo de apoio à 

reinserção social.  
7 - Decorrido o prazo do pagamento das 

custas sem a sua realização ou sem que o 
responsável que se encontre na situação 
prevista no número anterior tenha requerido nos 

termos desse número, o juiz colhe junto dos 
serviços prisionais informação sobre as 
importâncias de que o recluso seja titular e que 

possam ser afectadas ao pagamento das custas 
e ordena a penhora respectiva, devendo as 
guias ser remetidas aos serviços prisionais que 
diligenciarão pelo pagamento.  

8 - As formas de pagamento de custas 
judiciais são regulamentadas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da 

justiça.  
 

Artigo 33.º 

Pagamento faseado 
 

1 - Quando o valor a pagar seja igual ou 
superior a 3 UC, o responsável pode requerer, 
fundamentadamente, o pagamento faseado das 

custas, agravadas de 5 %, de acordo com as 
seguintes regras:  

 

a) O pagamento é feito em seis prestações 

mensais sucessivas, não inferiores a 0,5 
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UC, se o valor total não ultrapassar a 
quantia de 12 UC, quando se trate de 
pessoa singular, ou a quantia de 20 UC, 

tratando-se de pessoa colectiva;  
b) O pagamento é feito em 12 prestações 

mensais sucessivas, não inferiores a 1 

UC, quando estejam ultrapassados os 

valores referidos na alínea anterior.  
 

2 - O responsável a quem foi concedido o 

benefício do pagamento faseado das custas 
remete ao tribunal, dentro do prazo do 
pagamento voluntário, o requerimento referido 

no n.º 1 acompanhado de um plano de 
pagamento que respeite as regras previstas no 
número anterior.  

3 - A primeira prestação é paga no prazo de 

10 dias a contar da notificação do despacho de 
deferimento e as subsequentes são pagas 
mensalmente no dia correspondente ao do 

pagamento da primeira.  
4 - A falta de pagamento de uma prestação 

implica o vencimento das seguintes, 

procedendo-se nos termos dos artigos 
seguintes, designadamente quanto ao destino do 
valor já pago.  

 

Artigo 34.º 
Incumprimento e direito de retenção 

 

1 - Passado o prazo para o pagamento 
voluntário sem que estejam pagas as custas, 
multas e outras quantias contadas e não tendo 
sido apresentada reclamação ou até que esta 

seja alvo de decisão transitada em julgado, o 
tribunal tem o direito a reter qualquer bem na 

sua posse ou quantia depositada à sua ordem 

que:  
 

a) Provenha de caução depositada pelo 

responsável pelas custas;  
b) Provenha de arresto, consignação em 

depósito ou mecanismo similar, relativos 
a bens ou quantias de que seja titular o 

responsável pelas custas;  
c) Provenha da consignação, venda ou 

remição relativa a bens penhorados que 

fossem propriedade do responsável pelas 
custas;  

d) Deva ser entregue ao responsável pelas 

custas.  
 

2 - Verificado o incumprimento ou transitada 
em julgado a decisão a que se refere o número 

anterior, e quando se trate de quantias 
depositadas à ordem do tribunal, tem este 
faculdade de se fazer pagar directamente pelas 

mesmas, de acordo com a seguinte ordem de 
prioridade, salvo disposição em contrário:  

 

a) Taxa de justiça, encargos, multas ou 
outras penalidades em falta;  

b) Reembolsos ao Instituto de Gestão 
Financeira e das Infra-Estruturas da 

Justiça, I. P.;  

c) Créditos do Estado;  
d) Reembolsos a outras entidades por força 

de colaboração ou intervenção no 

processo, incluindo os honorários e 
despesas suportadas pelo agente de 
execução, que não seja oficial de justiça.  

 

3 - Sobre a totalidade das quantias contadas, 
com excepção das multas e penalidades, 
incidem juros de mora à taxa legal mínima.  

4 - Sempre que as quantias disponíveis para 
o pagamento das custas se afigurem 
insuficientes, e realizados os pagamentos 

referidos nas alíneas a) a c) do n.º 2, o 
remanescente é rateado pelos restantes 
credores aí referidos e, sendo caso disso, pelos 
outros credores que sejam reconhecidos em 

sentença.  
 

CAPÍTULO III 
Execução 

 

Artigo 35.º 
Execução 

 

1 - Não tendo sido possível obter-se o 
pagamento das custas, multas e outras quantias 
cobradas de acordo com os artigos anteriores, é 
entregue certidão da liquidação da conta de 

custas ao Ministério público, para efeitos 
executivos, quando se conclua pela existência de 
bens penhoráveis.  

2 - A certidão de liquidação, juntamente com 
a sentença transitada em julgado, constitui título 
executivo quanto à totalidade das quantias aí 

discriminadas.  
3 - Quando se trate de custas relativas a 

actos avulsos que não se venham, 
previsivelmente, a integrar em qualquer 

processo, é emitida pela secretaria certidão de 
liquidação autónoma, com força executiva 
própria, a qual serve de suporte à execução a 

instaurar pelo Ministério Público.  
4 - O Ministério Público apenas instaura a 

execução quando sejam conhecidos bens 

penhoráveis do devedor que se afigurem 
suficientes face ao valor da execução, abstendo-
se de a instaurar quando a dívida seja de 
montante inferior aos custos da actividade e às 

despesas prováveis da execução.  
5 - Quando, estando em curso a execução, se 

verifique que o executado não possui mais bens 

penhoráveis e que os já penhorados não são 
suficientes para o pagamento das custas, o juiz, 
a requerimento do Ministério Público, dispensa o 

concurso de credores e manda proceder à 
imediata liquidação dos bens para serem pagas 
as custas.  

6 - Verificando-se que o executado não 

possui bens, é a execução imediatamente 
arquivada, sem prejuízo de ser retomada logo 
que sejam conhecidos bens seus.  

7 - Compete ao Ministério Público promover a 
execução por custas face a devedores sediados 
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no estrangeiro, nos termos das disposições de 
direito comunitário aplicáveis, mediante a 
obtenção de título executivo europeu.  

 

Artigo 36.º 

Cumulação de execuções 
 

1 - Instaura-se sempre uma só execução 
contra o mesmo responsável, ainda que sejam 
vários os processos ou apensos com custas em 

dívida, desde que as execuções possam correr 
em simultâneo.  

2 - Sendo vários os responsáveis não 

solidários, é instaurada uma execução contra 
cada um deles.  

3 - Quando a parte vencedora intentar 
execução por custas de parte contra o 

responsável por custas, aquela é apensada à 
execução por custas intentada pelo Ministério 
Público, em qualquer estado do processo, desde 

que nenhuma das execuções esteja já extinta, 
ainda que não estejam verificados os requisitos 
previstos nos artigos 53.º e 54.º do Código de 

Processo Civil.  
4 - Quando contra o mesmo responsável 

estejam pendentes ou devam ser propostas, no 
mesmo tribunal, várias execuções por custas, 

devem as mesmas ser apensadas num só 
processo, salvo se alguma delas já se encontre 
na fase da venda ou se a apensação trouxer 

graves inconvenientes à boa tramitação 
processual.  

 

TÍTULO IV 
Disposições finais 

 

Artigo 37.º 

Prescrição 
 

1 - O crédito por custas e o direito à 
devolução de quantias depositadas à ordem de 
quaisquer processos prescreve no prazo de cinco 

anos, a contar da data em que o titular foi 
notificado do direito a requerer a respectiva 
devolução, salvo se houver disposição em 

contrário em lei especial.  
2 - Arquivada a execução nos termos do 

disposto no n.º 6 do artigo 35.º, o prazo 
prescricional conta-se a partir da data do 

arquivamento.  
3 - A devolução de quantias depositadas à 

ordem de quaisquer processos integra os juros 

moratórios que se foram vencendo à taxa legal 
mínima, desde a data do depósito até à 
notificação referida no n.º 1.  

 

Artigo 38.º 

Responsabilidade do Estado por custas 
 

1 - As custas processuais, multas e juros de 
mora devidos por quaisquer entidades públicas 
são suportados directamente pelo serviço a que 

pertença o órgão que, de acordo com a 
respectiva esfera de competências, deu origem à 

causa, entendendo-se como tal aquele:  
 

a) Que retira utilidade directa ou no qual se 

projecta o prejuízo derivado da 
procedência da acção; ou  

b) A que é imputável o acto jurídico 

impugnado ou sobre o qual recai o dever 

de praticar os actos jurídicos ou observar 
os comportamentos pretendidos.  

 

2 - Quando forem vários os serviços que 
deram origem à causa, compete à secretaria-
geral do ministério ou, quando pertençam a 
diferentes ministérios, à secretaria-geral daquele 

que figure primeiramente na Lei Orgânica do 
Governo em vigor no momento da liquidação, 
proceder ao pagamento, sem prejuízo do direito 

de regresso, calculado em função da divisão do 
valor total das custas pelo número de serviços 
envolvidos.  

3 - O pagamento de custas, de multas 
processuais ou de juros de mora referentes a 
processos judiciais que tenham por objecto actos 
dos membros do Governo proferidos no âmbito 

de recursos administrativos compete aos 
serviços que praticaram a decisão recorrida.  

4 - Quando a entidade responsável nos 

termos dos números anteriores não possua 
personalidade jurídica, as custas são suportadas 
pela pessoa colectiva que exerça tutela sobre 

aquela ou a quem incumba a gestão financeira 
da referida entidade.  

5 - A responsabilidade por custas 
processuais, multas e juros de mora deferida 

aos serviços dos ministérios e prevista nos 
números anteriores é independente da previsão 

legal, nas respectivas leis estatutárias, de 

receitas próprias.  
 

Artigo 39.º 
Destino das custas processuais 

 

O destino das custas processuais é fixado por 
portaria dos membros dos Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da justiça.  
 

Decreto-Lei n.º 44129, 
de 28 de Dezembro de 1961 

Código de Processo Civil 
 

CAPÍTULO VII 
DAS CUSTAS, MULTAS E INDEMNIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 
CUSTAS — PRINCÍPIOS GERAIS 

 

ARTIGO 446.º 

REGRA GERAL EM MATÉRIA DE CUSTAS 
 

1— A decisão que julgue a acção ou algum dos 
seus incidentes ou recursos condenará em custas a 
parte que a elas houver dado causa ou, não 
havendo vencimento da acção, quem do processo 
tirou proveito. 

2— Entende -se que dá causa às custas do 

processo a parte vencida, na proporção em que o 
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for. 
3— No caso de condenação por obrigação 

solidária, a solidariedade estende -se às custas. 
 

SECÇÃO II 
REGRAS ESPECIAIS 

 

446.º -A 
Regras relativas ao litisconsórcio e coligação 

 

1 — Tendo ficado vencidos, na totalidade, vários 
autores ou vários réus litisconsortes, estes 
respondem pelas custas em partes iguais. 

2 — Nos casos de transacção de algum dos 
litisconsortes, aqueles que transigirem beneficiarão 
de uma redução de 50 % no valor das custas. 

3 — Quando o vencimento de algum dos 
litisconsortes for somente parcial, a 
responsabilidade por custas toma tal circunstância 
em consideração, nos termos fixados no 
Regulamento das Custas Processuais. 

4 — Quando haja coligação de autores ou réus, 

a responsabilidade por custas é determinada 
individualmente nos termos gerais fixados no n.º 2 
do artigo anterior. 

 

Artigo 447.º -B 
Taxa sancionatória excepcional 

 

Por decisão fundamentada do juiz, e em casos 
excepcionais, pode ser aplicada uma taxa 
sancionatória aos requerimentos, recursos, 

reclamações, pedidos de rectificação, reforma ou 
de esclarecimento quando estes, sendo 
considerados manifestamente improcedentes: 

 

a) Sejam resultado exclusivo da falta de 

prudência ou diligência da parte, não visem 
discutir o mérito da causa e se revelem 
meramente dilatórios; ou 

b) Visando discutir também o mérito da causa, 
sejam manifestamente improcedentes por 
força da existência de jurisprudência em 

sentido contrário e resultem 
exclusivamente da falta de diligência e 
prudência da parte. 

 

ARTIGO 450.º 
REPARTIÇÃO DAS CUSTAS 

 

1 — Quando a demanda do autor ou requerente 
ou a oposição do réu ou requerido eram fundadas 
no momento em que foram intentadas ou 

deduzidas e deixaram de o ser por circunstâncias 
supervenientes a estes não imputáveis, as custas 
são repartidas entre aqueles em partes iguais. 

2 — Considera -se que ocorreu uma alteração 
das circunstâncias não imputável às partes quando: 

 

a) A pretensão do autor ou requerido ou 
oposição do réu ou requerente se 
houverem fundado em disposição legal 
entretanto alterada ou revogada; 

b) Quando ocorra uma reversão de 

jurisprudência constante em que se haja 
fundado a pretensão do autor ou 
requerente ou oposição do réu ou 
requerido; 

c) Quando ocorra, no decurso do processo, 
prescrição ou amnistia; 

d) Quando, em processo de execução, o 
património que serviria de garantia aos 
credores se tiver dissipado por facto não 
imputável ao executado; 

e) Quando se trate de acção tendente à 

satisfação de obrigações pecuniárias e 
venha a ocorrer a declaração de 
insolvência do réu ou executado, desde 
que, à data da propositura da acção, não 
fosse previsível para o autor a referida 
insolvência. 

 

3 — Nos restantes casos de extinção da 
instância por impossibilidade ou inutilidade 
superveniente da lide, a responsabilidade pelas 
custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se 

tal impossibilidade ou inutilidade for imputável ao 
réu ou requerido, caso em que é este o responsável 
pela totalidade das custas. 

4 — Considera -se, designadamente, que é 
imputável ao réu ou requerido a inutilidade 
superveniente da lide quando esta decorra da 

satisfação voluntária, por parte deste, da pretensão 
do autor ou requerente, fora dos casos previstos no 
n.º 2 do artigo anterior e salvo se, em caso de 
acordo, as partes acordem a repartição das custas. 

 

ARTIGO 455.º 
GARANTIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS 

 

As custas da execução, incluindo os honorários 
e despesas suportadas pelo agente de execução, 

apensos e respectiva acção declarativa saem 
precípuas do produto dos bens penhorados.  

 
 

Decreto-Lei n.º 78/87,  
de 17 de Fevereiro 

Código de Processo Penal 
 

Artigo 521.º 

Dispensa da pena 
 

A dispensa da pena não liberta o arguido da obrigação 
de pagar custas. 
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Artigo 138.º 

Alteração ao Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro 

1 - O artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 12.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - Às delegações previstas nos n.ºs 2 e 4 não se aplica o disposto no n.º 2 do artigo 37.º 

do Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade da sua 

afixação em local apropriado que possibilite a sua consulta pelos interessados.» 

2 - A alteração prevista no número anterior produz efeitos desde a data de entrada em vigor do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, aplicando-se aos actos praticados desde essa data. 
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Decreto Regulamentar n.º 2/2008 
de 10 de Janeiro 

Regulamenta o sistema de avaliação de 

desempenho do pessoal docente da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário 

 
Artigo 12.º 
Avaliadores 

 
1 - Em cada agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada, são avaliadores:  
 

a) O coordenador do departamento curricular;  
b) O presidente do conselho executivo ou o 

director.  
 

2 - O coordenador do departamento curricular pode 
delegar as suas competências de avaliador noutros 
professores titulares, em termos a definir por despacho 

do membro do Governo responsável pela área da 
educação.  

3 - A delegação prevista no número anterior é 

efectuada em professores titulares que pertençam, 
sempre que possível, ao mesmo grupo de recrutamento 
dos docentes a avaliar.  

4 - O presidente do conselho executivo ou o director 
pode delegar noutros membros da direcção executiva a 
sua competência para a avaliação de docentes.  

5 - Na ausência ou impedimento de qualquer dos 

avaliadores a que se refere o n.º 1, a avaliação é 
assegurada pela comissão de coordenação da avaliação 
do desempenho.  

 
Artigo 41.º  

Entrada em vigor  

 
O presente decreto regulamentar entra em vigor no 

dia seguinte ao da sua publicação.  

 

Decreto-Lei n.º 442/91,  
de 15 de Novembro 

Código do Procedimento Administrativo 
 

Artigo 37º  

Requisitos do acto de delegação 
 

1 – No acto de delegação ou subdelegação, deve o 

órgão delegante ou subdelegante especificar os poderes 
que são delegados ou subdelegados ou quais os actos 
que o delegado ou subdelegado pode praticar. 

2 – Os actos de delegação e subdelegação de 

poderes estão sujeitos a publicação no Diário da 
República ou, tratando-se da administração local, no 
boletim da autarquia, e devem ser afixados nos lugares 

do estilo quando tal boletim não exista. 
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Artigo 139.º 

Actualização de suplementos remuneratórios 

A actualização de suplementos remuneratórios em 2009 incide sobre o valor abonado em 2008, com 

referência à data de 31 de Dezembro desse ano, por portaria do membro do Governo responsável pela 

área das finanças. 
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Artigo 140.º 

Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 

1 - De acordo com o disposto no artigo 48.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de Agosto, para o ano de 2009 ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal de 

Contas os actos e contratos cujo montante não exceda o valor de € 350 000. 

2 - A alteração das fontes de financiamento no orçamento de investimento do Ministério da Justiça não 

prejudica a eficácia dos actos ou contratos que já tenham sido objecto de fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas.  
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Lei n.º 98/97,  
de 26 de Agosto 

Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas 
(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 87-B/98, 

de 31 de Dezembro, Lei n.º 1/2001, de 4 de Janeiro, 
Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 35/2007, de 
13 de Agosto) 
 

Artigo 46.º 

Incidência da fiscalização prévia 
1 - Estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal 

de Contas, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

5.º:  
 

a) Todos os actos de que resulte o aumento da 

dívida pública fundada dos serviços e fundos 
do Estado e das Regiões Autónomas com 
autonomia administrativa e financeira, e das 
demais entidades referidas nas alíneas c) a e) 

do n.º 1 do artigo 2.º, bem como os actos que 
modifiquem as condições gerais de 
empréstimos visados;  

b) Os contratos de obras públicas, aquisição de 
bens e serviços, bem como outras aquisições 
patrimoniais que impliquem despesa nos 

termos do artigo 48.º, quando reduzidos a 
escrito por força da lei;  

c) As minutas dos contratos de valor igual ou 
superior ao fixado nas leis do Orçamento nos 

termos do artigo 48.º, cujos encargos, ou 
parte deles, tenham de ser satisfeitos no acto 

da sua celebração.  
 

2 - Para efeitos das alíneas b) e c) do número 
anterior, consideram-se contratos os acordos, 
protocolos ou outros instrumentos de que resultem ou 

possam resultar encargos financeiros ou patrimoniais.  
3 - O Tribunal e os seus serviços de apoio exercem 

as respectivas competências de fiscalização prévia de 

modo integrado com as formas de fiscalização 
concomitante e sucessiva.  

4 - A fiscalização prévia exerce-se através do visto 

ou da declaração de conformidade, sendo devidos 
emolumentos em ambos os casos.  

5 - Para efeitos do n.º 1, são remetidos ao Tribunal 
de Contas os documentos que representem, titulem ou 

dêem execução aos actos e contratos ali enumerados.  
 

Artigo 48.º 

Dispensa da fiscalização prévia 
 
As leis do Orçamento fixam, para vigorar em cada 

ano orçamental, o valor contratual, com exclusão do 
montante do imposto sobre o valor acrescentado que 
for devido, abaixo do qual os contratos referidos nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 46.º ficam 

dispensados de fiscalização prévia.  
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Artigo 141.º 

Taxa moderadora para cirurgia de ambulatório 

O valor da taxa moderadora para acesso por cada acto cirúrgico realizado em ambulatório, criada pelo 

artigo 148.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, é igual ao da taxa cobrada por dia de 

internamento até ao limite de 10 dias. 
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Lei n.º 53-A/2006,  
de 29 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2007 
 

Artigo 148.º 

Taxa moderadora 
 

1 - São criadas taxas moderadoras para acesso às 

seguintes prestações de saúde, no âmbito do Serviço 
Nacional de Saúde:  

 

a) Taxa de (euro) 5 por dia de internamento até 

ao limite de 10 dias; 
b) Taxa de (euro) 10 por cada acto cirúrgico 

realizado em ambulatório. 
 

2 - Estão isentos do pagamento das taxas 
moderadoras referidas no número anterior os utentes 
referidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 173/2003, de 

1 de Agosto.  
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Artigo 142.º 

Contribuição para o audiovisual 

1 -  Fixa-se em € 1,75 o valor mensal da contribuição para o audiovisual a cobrar em 2009, nos termos 

da Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto.  

2 - Fica o Governo autorizado a alterar a Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto, que aprova o modelo de 

financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão, no sentido de cobrar aos 

consumidores não domésticos de energia eléctrica, com Classificação da Actividade Económica 

01100 (Agricultura), que tenham mais do que um contador por exploração agrícola, apenas o valor 

mensal da contribuição para o audiovisual correspondente a um contador. 
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Lei n.º 30/2003 
de 22 de Agosto 

Aprova o modelo de financiamento do serviço 

público de radiodifusão e de televisão  
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

169/2005, de 3 de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 
230/2007, de 14 de Junho) 
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Artigo 143.º 

Cessação da autonomia financeira 

Fica o Governo autorizado a fazer cessar o regime de autonomia financeira e a aplicar o regime geral de 

autonomia administrativa aos serviços e fundos autónomos que não tenham cumprido a regra do 

equilíbrio orçamental prevista no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, na sua 

redacção actual, sem que para tal tenham sido dispensados nos termos do n.º 3 do mesmo artigo. 
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Lei n.º 91/2001,  
de 20 de Agosto 

Lei de enquadramento orçamental 

(com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 
2/2002, de 28 de Agosto, Lei n.º 23/2003, de 2 de 

Julho e alterada, renumerada e republicada pela Lei n.º 
48/2004, de 24 de Agosto) 
 

Artigo 25.º 
Equilíbrio 

 
1 - O orçamento de cada serviço ou fundo autónomo 

é elaborado, aprovado e executado por forma a 
apresentar saldo global nulo ou positivo.  

2 - Para efeitos do cômputo do saldo referido no 

número anterior, não são consideradas as receitas 
provenientes de activos e passivos financeiros, bem 
como do saldo da gerência anterior, nem as despesas 

relativas a activos e passivos financeiros.  
3 - Nos casos em que, durante o ano a que 

respeitam os orçamentos a que se refere o n.º 1, a 
execução orçamental do conjunto das instituições do 

sector público administrativo o permitir, poderá o 
Governo, através do Ministro das Finanças, dispensar, 
em situações excepcionais, a aplicação da regra de 

equilíbrio estabelecida no mesmo número.  
4 - Nos casos em que seja dispensada a aplicação 

da regra de equilíbrio, nos termos do número anterior, 

o Governo:  
 

a) Aprovará as correspondentes alterações 
orçamentais que sejam da sua competência;  

b) Proporá à Assembleia da República as 
correspondentes alterações orçamentais que 

sejam da competência deste órgão.  

 

 



DIVISÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR  

—————— 

Legislação citada 

783 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

784 

 

Artigo 144.º 

Afectação da contrapartida inicial prevista no Decreto-Lei n.º 15/2003, de 30 de Janeiro 

Fica o Turismo de Portugal, I. P., autorizado a utilizar, até ao montante de € 25 milhões, por conta do 

seu saldo de gerência, para aplicação nos termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

15/2003, de 30 de Janeiro. 
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Decreto-Lei n.º 15/2003, 
de 30 de Janeiro 

Define as normas aplicáveis à instalação de 

um segundo casino integrado na zona de 

jogo do Estoril 
 

Artigo 3.º 

Obrigações da concessionária 
 

1 - A concessionária da zona de jogo do 

Estoril deve, para além das suas actuais 
obrigações legais e contratuais, assumir ainda as 
seguintes:  

 

a) Assegurar a construção do casino de 
Lisboa; 

b) Assegurar a construção de um parque de 

estacionamento automóvel subterrâneo, 
com o mínimo de 600 lugares, para apoio 
ao funcionamento do casino;  

c) Prestar uma contrapartida inicial no 
montante (euro) 30000000, a preços de 
2002, a pagar em quatro prestações 

anuais de igual valor, a primeira das quais 
antes da assinatura do aditamento ao 
contrato de concessão, a que alude o 
artigo 2.º, a segunda até ao dia 31 de 

Dezembro do ano em que se iniciar a 
exploração do casino e as restantes até ao 
dia 31 de Dezembro dos anos seguintes;  

d) Prestar uma contrapartida anual 
correspondente a 50% das receitas brutas 
dos jogos explorados no casino de Lisboa.  

 

2 - Os valores das prestações referidas na 

alínea c) do número anterior serão actualizados 
para o ano em que cada uma dessas prestações 

for paga com recurso à evolução do índice de 
preços no consumidor no continente, excluída a 
habitação, publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística.  

3 - A dimensão, características e requisitos 
de conforto e funcionalidade do casino de Lisboa 
serão definidos por portaria do Ministro da 

Economia.  
 

Artigo 4.º 

Destino da contrapartida inicial 
 

1 - A contrapartida inicial prevista na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 3.º será depositada no 
Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo 
(IFT), mediante guias a emitir pela Inspecção-
Geral de jogos (IGJ), e, juntamente com as 

actualizações previstas no n.º 2 do artigo 3.º, 
terá os seguintes destinos:  

 

a) 33,5% para um teatro no Parque Mayer; 
b) 16,5% para outro equipamento cultural no 

Parque Mayer; 

c) 16,5% para a recuperação do Pavilhão 
Carlos Lopes; 

d) 33,5% para um museu nacional a criar 
pelo Governo no município de Lisboa. 

 

2 - Os montantes dos financiamentos a 
conceder ao abrigo do número anterior, bem 

como os prazos e condições de utilização, serão 
definidos por despacho do Ministro da Economia, 
ouvida a Câmara Municipal de Lisboa, 
considerando-se perdidas a favor do IFT as 

verbas que não forem utilizadas nos prazos 

estabelecidos naquele despacho.  
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Artigo 145.º 

Fundo Português de Carbono 

1 - Fica o Governo autorizado a transferir para o Fundo Português de Carbono:  

a) O montante das cobranças provenientes da harmonização fiscal entre o gasóleo de 

aquecimento e o gasóleo rodoviário;  

b) O montante das cobranças provenientes da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência, prevista 

no Decreto-Lei n.º 108/2007, de 12 de Abril;  

c) O montante de outras receitas que venham a ser afectas a seu favor. 

2 - É inscrito em activos financeiros no orçamento do Fundo Português de Carbono uma verba de € 23 

000 000 destinada exclusivamente à aquisição de unidades de quantidade atribuída (assigned amount 

units), reduções certificadas de emissão (certified emission reduction) ou unidades de redução de emissões 

(emission reduction units), visando o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do 

Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.  
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Decreto-Lei n.º 108/2007, 
de 12 de Abril 

Estabelece uma taxa ambiental sobre as 

lâmpadas de baixa eficiência energética 
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Artigo 146.º 

Contratos-programa no âmbito do Serviço Nacional de Saúde 

1 - Os contratos-programa a celebrar pelas Administrações Regionais de Saúde, I. P., com os hospitais 

integrados no SNS ou pertencentes à rede nacional de prestação de cuidados de saúde, nos termos 

do n.º 2 da base XII da Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, e do n.º 2 do artigo 1.º do regime jurídico da 

gestão hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, são autorizados pelo membro 

do Governo responsável pela área da saúde e podem envolver encargos até um triénio.  

2 - Os contratos-programa a celebrar com os hospitais integrados no SNS, ou pertencentes à rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde, tornam-se eficazes com a sua assinatura e são 

publicados na 2.ª série do Diário da República.  

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, mantêm-se os contratos já celebrados e válidos para o presente 

ano económico.  

4 - Os pagamentos relativos à prestação correspondente a actos, serviços e técnicas efectuados pelas 

Administrações Regionais de Saúde, I. P., e pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 

aos hospitais com natureza de entidade pública empresarial ao abrigo dos contratos programa não 

têm a natureza de transferências orçamentais daquelas entidades, não estando, por isso, os actos e 

contratos dos hospitais com natureza de entidade pública empresarial sujeitos à fiscalização prévia 

externa da legalidade. 
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Lei n.º 48/90, 
de 24 de Agosto 

Lei de Bases da Saúde 

(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, 
de 8 de Novembro) 

 

Base XII 

Sistema de saúde 
 

1 - O sistema de saúde é constituído pelo Serviço 

Nacional de Saúde e por todas as entidades públicas 
que desenvolvam actividades de promoção, prevenção 
e tratamento na área da saúde, bem como por todas as 

entidades privadas e por todos os profissionais livres 
que acordem com a primeira a prestação de todas ou 
de algumas daquelas actividades.  

2 - O Serviço Nacional de Saúde abrange todas as 

instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados 
de saúde dependentes do Ministério da Saúde e dispõe 
de estatuto próprio.  

3 - O Ministério da Saúde e as administrações 
regionais de saúde podem contratar com entidades 
privadas a prestação de cuidados de saúde aos 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde sempre que 
tal se afigure vantajoso, nomeadamente face à 
consideração do binómio qualidade-custos, e desde que 
esteja garantido o direito de acesso.  

4 - A rede nacional de prestação de cuidados de 
saúde abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde e os estabelecimentos privados e os 

profissionais em regime liberal com quem sejam 
celebrados contratos nos termos do número anterior.  

5 - Tendencialmente, devem ser adoptadas as 

mesmas regras no pagamento de cuidados e no 
financiamento de unidades de saúde da rede nacional 

da prestação de cuidados de saúde.  
6 - O controlo de qualidade de toda a prestação de 

cuidados de saúde está sujeito ao mesmo nível de 
exigência.  
 

Lei n.º 27/2002, 
de 8 de Novembro 

Aprova o novo regime jurídico da gestão 

hospitalar e procede à primeira alteração à Lei n.º 
48/90, de 24 de Agosto 

Regime jurídico da gestão hospitalar 
 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

 

1 - A presente lei aplica-se aos hospitais integrados 
na rede de prestação de cuidados de saúde.  

2 - A rede de prestação de cuidados de saúde 
abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), os estabelecimentos privados que 
prestem cuidados aos utentes do SNS e outros serviços 

de saúde, nos termos de contratos celebrados ao abrigo 
do disposto no capítulo IV, e os profissionais em regime 
liberal com quem sejam celebradas convenções.  
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Artigo 147.º 

Controlo da despesa do Serviço Nacional de Saúde 

1 - O Governo toma as medidas necessárias para que o crescimento da despesa em medicamentos 

dispensados em ambulatório e convenções de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica não 

exceda um ponto percentual da taxa de crescimento da dotação orçamental do SNS. 

2 - O Governo toma igualmente as medidas necessárias para conter, na componente hospitalar, o 

crescimento de encargos em produtos farmacêuticos e de consumo clínico, até ao limite de dois 

pontos percentuais acima da taxa de crescimento da dotação orçamental do SNS.  
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Artigo 148.º 

Margens de comercialização dos medicamentos comparticipados 

O Governo promove a revisão do sistema de fixação das margens de comercialização de medicamentos 

comparticipados nos armazenistas e nas farmácias de venda ao público previsto na Portaria n.º 30-

B/2007, de 5 de Janeiro, tendo como objectivos torná-lo gerador de maior eficiência económica e 

simultaneamente aproximar-se de valores correspondentes à anterior proporcionalidade de margens no 

preço final.  
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Portaria n.º 30-B/2007, 
de 5 de Janeiro 

Actualiza o regime de comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos 
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Artigo 149.º 

Verbas dos orçamentos dos governos civis relativas ao apoio a associações 

Durante o ano de 2009, as verbas dos orçamentos dos governos civis relativas ao apoio a associações, 

ao abrigo da competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º-A do Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 

de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/2001, de 2 de Agosto, têm como destino prioritário o 

apoio a actividades de segurança rodoviária, de protecção civil e socorro, em termos a definir por 

despacho do ministro responsável pela área da administração interna.  
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Decreto-Lei n.º 252/92, 
de 19 de Novembro 

Define o estatuto e a competência dos 

governadores civis e aprova o regime dos órgãos 
e serviços que deles dependem 

(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
316/95, de 28 de Novembro, Decreto-Lei n.º 213/2001, 

de 2 de Agosto, Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de 

Novembro, Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro e Lei 

n.º 40/2007, de 24 de Agosto) 
 

Artigo 4.º-A 
Competências como representante do Governo 

(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 213/2001, de 2 de 

Agosto) 
 

1 - Compete ao governador civil, na área do distrito 

e enquanto representante do Governo:  
 

a) Exercer as funções de representação do 
Governo; 

b) Colaborar na divulgação das políticas sectoriais 
do Governo, designadamente através de 
acções de informação e formação, 

diligenciando a sua melhor implementação;  
c) Prestar ao membro do Governo competente 

em razão da matéria informação periódica e 

sistematizada por áreas sobre assuntos de 
interesse para o distrito;  

d) Preparar informação relativamente aos 
requerimentos, exposições e petições que lhe 

sejam entregues para envio aos membros do 
Governo ou a outros órgãos de decisão;  

e) Atribuir financiamentos a associações no 

âmbito do distrito. 
 

2 - Para efeitos da alínea c) do número anterior são 
áreas estratégicas de prestação de informação, na área 

do distrito, todas as referentes a protecção civil, 
segurança interna e, em particular, o policiamento de 
proximidade, questões económico-sociais, 

investimentos a realizar no distrito, bem como outras 
acções de interesse para o distrito.  

3 - Compete ainda ao governador civil desenvolver 

todas as diligências necessárias e convenientes a uma 
adequada cooperação na articulação entre os serviços 
públicos desconcentrados de âmbito distrital e entre 
aqueles e outros órgãos administrativos localizados na 

circunscrição distrital, de acordo com as orientações 
dos respectivos membros do Governo.  
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Artigo 150.º 

Depósitos obrigatórios 

1 - Os depósitos obrigatórios existentes na Caixa Geral de Depósitos na data de entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, e que não tenham sido objecto de transferência 

para a conta do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, em cumprimento do 

disposto n.º 8 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, alterado pela Lei 

n.º 53-A/2006, de 19 de Dezembro, são objecto de transferência imediata para a conta do Instituto 

de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I. P. (IGFIJ, I. P.), independentemente de 

qualquer formalidade, designadamente de ordem do Tribunal com jurisdição sobre os mesmos. 

2 - No prazo de 30 dias, a Caixa Geral de Depósitos remete ao IGFIJ, I. P., a listagem de todas as 

contas cujos saldos foram transferidos nos termos do número anterior. 

3 - No mesmo prazo, a Caixa Geral de Depósitos remete ao IGFIJ, I. P., a listagem de todas as contas 

tituladas por entidade judicial e constituídas à ordem de processo judicial cujos saldos não tenham 

sido transferidos nos termos do n.º 1. 
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Decreto-Lei n.º 324/2003, 

de 27 de Dezembro 

Altera o Código das Custas Judiciais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de 

Novembro, o Código de Processo Civil, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de Dezembro 

de 1961, o Código de Processo Penal, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, 

bem como o Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de 

Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de 
Setembro, e o Decreto-Lei n.º 200/2003, de 10 de 

Setembro3 

 
ANEXO II 

CÓDIGO DAS CUSTAS JUDICIAIS 
 

Artigo 124.º 
Depósitos 

 

1 - (Revogado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro) 

2 - As formas de pagamento da taxa de justiça são 

fixadas por portaria do Ministro da Justiça. (Redacção 
dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

3 - Sem prejuízo de registo contabilístico autónomo, 
as custas, as custas prováveis, as rendas, as cauções e 

outras quantias estranhas aos encargos judiciais são 
depositadas directamente na Caixa Geral de Depósitos 
ou através de sistema electrónico, a favor do Instituto 

de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, ficando à 
ordem da secretaria. (Redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 324/2003, de 27 de Dezembro) 

4 - O produto de execuções em que o agente de 
execução seja oficial de justiça é depositado nos termos 

referidos no número anterior, à ordem da secretaria. 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 

de Dezembro) 
5 - Todos os outros pagamentos não abrangidos 

pelos números anteriores são efectuados através de 

guia a emitir pelo tribunal. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro) 

6 - Mediante portaria do Ministro da Justiça, podem 

ser aprovadas formas de pagamento diversas da 
prevista no número anterior. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro) 

7 - A conta do Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça vence juros. (Redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro) 

8 - Os depósitos existentes na Caixa Geral de 

Depósitos na data de entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, são objecto de 
transferência para a conta do Instituto de Gestão 

Financeira e Patrimonial da Justiça, mediante ordem do 
tribunal com jurisdição sobre os mesmos. (Redacção 
dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) 

 

                                                 
3
 Revogado, a partir de 5 de Janeiro de 2009, o Código das Custas Judiciais pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, 26 

de Fevereiro. 
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Artigo 151.º 

Processos judiciais destruídos 

Os valores depositados na Caixa Geral de Depósitos, ou à guarda dos tribunais, à ordem de processos 

judiciais destruídos consideram-se perdidos a favor do IGFIJ, I. P. 

Artigo 152.º 

Prescrição dos depósitos obrigatórios e dos depósitos autónomos 

1 - O direito à devolução de quantias depositadas à ordem de quaisquer processos judiciais, 

independentemente do regime legal ao abrigo do qual tenham sido constituídos os depósitos, 

prescreve no prazo de cinco anos, a contar da data em que o titular for, ou tenha sido, notificado 

do direito a requerer a respectiva devolução, salvo se houver disposição em contrário em lei 

especial. 

2 - As quantias prescritas nos termos do número anterior consideram-se perdidas a favor do IGFIJ, I. 

P. 

Artigo 153.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.  

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Outubro de 2008 

 

O Primeiro-Ministro 

 

O Ministro de Estado e das Finanças 

O Ministro da Presidência 

O Ministro dos Assuntos Parlamentares 
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Quadro de alterações e transferências orçamentais 

(a que se refere o artigo 7.º) 

Diversas alterações e transferências 

1 - Transferência de verbas provenientes da alienação do património do Ministério da Agricultura, 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas para o orçamento do Instituto Nacional de Estatística, 

I. P. (INE, I. P.), para efeitos da realização do recenseamento agrícola. 

2 - Transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(capítulo 50) Direcção-Geral do Ensino Superior, para as instituições de ensino superior, 

destinada a projectos de desenvolvimento e reforço do ensino e investigação dessas entidades, 

bem como ao projecto de «Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior». 

3 - Transferência para o Orçamento do Estado de 2009 dos saldos dos serviços e fundos 

autónomos, com origem e transferências do Orçamento do Estado, constantes do orçamento 

do ano económico anterior, quando estejam em causa despesas referentes a «Investimentos do 

Plano» respeitantes a programas de habitação e realojamento, desde que os saldos sejam 

aplicados na realização dos objectivos em que tiveram origem. 

4 - Transferência de verbas para o Governo Regional dos Açores até ao montante de € 3 900 000 

de Programa 18 «Desenvolvimento local urbano e regional», inscrito no Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), no capítulo 50 do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, a título de comparticipação no 

processo de reconstrução do parque habitacional das ilhas do Faial e do Pico. 

5 - Transferência de verbas inscritas no orçamento do Fundo para as Relações Internacionais, I.P. 

(FRI, I. P.), para o orçamento PIDDAC da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros (MNE), destinadas à cobertura de encargos com projectos de investimento da 

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e da Secretaria-Geral 

do MNE. 

6 - Transferência de uma verba, até ao limite de 10 % da verba disponível no ano de 2009 por 

despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional, 

destinada à cobertura de encargos, designadamente, com a preparação, operações e treino de 
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forças, de acordo com a finalidade prevista no artigo 1.º da Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de 

Agosto. 

7 - Transferência de verbas inscritas nos orçamentos de todos os serviços do Ministério da 

Administração Interna, relativas a despesa com aquisição de serviços de comunicações de 

dados, para a mesma rubrica do orçamento da Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos, com o limite de € 8 000 000, desde que estas transferências se tornem 

necessárias pelo desenvolvimento do projecto Rede Nacional de Segurança Interna. 

8 - Alterações entre capítulos do orçamento do Ministério da Defesa Nacional decorrentes da Lei 

do Serviço Militar, do processo de reorganização em curso no Ministério da Defesa Nacional, 

da reestruturação dos estabelecimentos fabris das Forças Armadas, das alienações e reafectações 

dos imóveis afectos às Forças Armadas, das missões humanitárias e de paz e dos observadores 

militares não enquadráveis nestas missões. 

9 - Transferência de verbas do Ministério da Defesa Nacional para a Caixa Geral de Aposentações, 

I. P., e para a segurança social, destinadas ao reembolso das prestações previstas nas Leis n.ºs 

9/2002, de 11 de Fevereiro e 21/2004, de 5 de Junho e respectiva regulamentação, bem como 

ao reembolso das prestações previstas no Decreto-Lei n.º 160/2004, de 2 de Julho, e no 

Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 118/2004, 

de 21 de Maio e 320/2007, de 27 de Setembro. 

10 - Transferência para o orçamento do Ministério da Defesa Nacional das verbas inscritas no 

orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para a comparticipação no 

reequipamento do navio Almirante Gago Coutinho, em conformidade com o protocolo 

assinado em 15 de Novembro de 2004.  

11 - Transferência das verbas inscritas no orçamento da magistratura judicial para o orçamento do 

Conselho Superior da Magistratura para pagamentos no âmbito do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 

36/2007, de 14 de Agosto, até ao limite de € 111 460 000.  

12 - Alterações orçamentais e transferências necessárias à aplicação do sistema de partilha 

proporcional das despesas com pessoal e das despesas relativas à utilização comum de espaços, 

instalações, bens e serviços nas lojas do cidadão e nos centros de formalidades de empresas. 
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13 - As administrações regionais de saúde, I. P. ficam autorizadas a efectuar transferências no 

âmbito do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central (PIDDAC) para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de entidades 

públicas empresariais. 

14 - Transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(capítulo 50), Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), destinadas a programas com 

classificações funcionais diferentes, incluindo serviços integrados. 

15 - Transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(capítulo 50), UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P., destinadas a 

programas com classificações funcionais diferentes, incluindo serviços integrados. 

16 - Transferência de verbas inscritas nos orçamentos de laboratórios e outros organismos do 

Estado para outros laboratórios, independentemente da classificação orgânica e funcional, 

desde que as transferências se tornem necessárias pelo desenvolvimento de projectos e 

actividades de investigação científica a cargo dessas entidades. 

17 - Transferência de verbas a inscrever no orçamento do Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural, I. P., para as autarquias locais, destinadas a projecto no âmbito do Fundo 

Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. 

18 - Transferência de verbas, até ao valor de € 12 275 464, do Orçamento da Segurança social para a 

fundação INATEL, para assegurar a comparticipação financeira do Estado como contrapartida 

das atribuições sociais e de serviço público prosseguidas pela fundação, nos termos do disposto 

n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 106/2008, de 25 de Junho. 
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Alterações e transferências no âmbito da administração central 

 

 

 

Origem Destino 

Limites 

máximos 

dos 

montantes a 

transferir 

(em euros) 

Âmbito/objectivo 

19 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

Agência Portuguesa 

do Ambiente 

(A. P. A) 

Resíduos do 

Nordeste 

 1 214 000 Participação em projectos 

de cooperação técnica e 

financeira de gestão de 

resíduos 

20 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

Agência Portuguesa 

do Ambiente 

(A. P. A.) 

AMBILITAL – 

Inovações 

Ambientais no 

Alentejo 

226 000 Participação em projectos 

de cooperação técnica e 

financeira de gestão de 

resíduos 

21 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

Agência Portuguesa 

do Ambiente 

(A. P. A.) 

Associações de 

municípios  

 911 667 Participação em projectos 

de cooperação técnica e 

financeira de gestão de 

resíduos 

22 Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I. P. 

Alto Comissariado 

para a Imigração e 

Diálogo 

Intercultural, I. P. 

4 300 000 Assegurar o funcionamento 

das actividades da entidade 

23 Ministério do Instituto do Instituto Nacional 190 000 Financiamento das despesas 
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Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I. P. 

de Reabilitação, I. 

P. 

de funcionamento 

24 Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

Sistema de acção 

social do orçamento 

da segurança 

social 

Programa Escolhas 5 750 000 Financiamento das despesas 

de funcionamento e de 

transferências respeitantes 

ao mesmo Programa 

 

25 Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

 

Orçamento da 

segurança 

social 

Direcção-Geral da 

Segurança Social 

400 000 Funcionamento da estrutura 

de apoio técnico para os 

assuntos da família 

26 Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

 

Orçamento da 

segurança 

social 

Direcção-Geral da 

Segurança Social 

150 000 Desenvolvimento da 

reforma da segurança social 

 

27 Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade 

Social 

Orçamento da 

segurança 

social 

Gabinete de 

Estratégia e 

Planeamento 

 

200 000 

Desenvolvimento da 

reforma da segurança social 
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Transferências relativas ao capítulo 50 

 

 

Origem Destino 

Limites 

máximos 

dos 

montantes 

a transferir 

(em euros) 

Âmbito/objectivo 

28 Presidência do 

Conselho de 

Ministros 

Gabinete para os 

Meios de 

Comunicação Social 

 

Rádio e Televisão 

de Portugal, S. A. 

500 000 Modernização das 

televisões dos PLOPS 

29 Presidência do 

Conselho de 

Ministros 

Gabinete para os 

Meios de 

Comunicação Social 

 

Rádio e Televisão 

de Portugal, S. A. 

141 100 Modernização da rádio dos 

PLOPS 

30 Presidência do 

Conselho de 

Ministros 

Gabinete para os 

Meios de 

Comunicação Social 

 

Agência de 

Notícias de 

Portugal, S. A. 

59 400 Modernização da Inforpress 

(Agência Noticiosa de Cabo 

Verde) 
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31 Ministério das 

Finanças e da 

Administração 

Pública 

 

Secretaria-Geral Universidade de 

Coimbra 

1 500 000 “Reabilitação do património 

histórico da Universidade 

de Coimbra” 

32 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

 

Agência Portuguesa 

do Ambiente 

(A. P. A) 

EDM - Empresa 

de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S. A. 

90 000 Projectos de recuperação 

ambiental de áreas mineiras 

degradadas 

33 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

 

Instituto da Água, 

I. P. 

RECILIS – 

Tratamento de 

efluentes, S. A. e 

TREVO OESTE 

– Tratamento e 

valorização de 

resíduos pecuários, 

S. A. 

1 500 000 Participação em projectos 

de tratamento dos efluentes 

de suinicultura das bacias 

hidrográficas do Rio Lis e 

dos rios Real, Arnóia e 

Tornada 

34 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

Agência Portuguesa 

do Ambiente 

(A. P. A) 

Entidades do 

Ministério da 

Economia e da 

Inovação 

100 000 Projecto “Majoração do apoio 

às actividades económicas pela 

mais-valia ambiental”, da 

responsabilidade do Instituto 

do Ambiente, quando se trate 

de financiar, através dessas 

entidades, acções abrangidas 

por aquele projecto 

 

35 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

Administração do 

Porto 

de Setúbal e 

Sesimbra, S. A. 

1 000 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias e 

plano de monitorização 

ambiental e de 

ordenamento 
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36 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Administração do 

Porto de Lisboa, S. 

A. 

1000 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias 

37 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Administração dos 

Portos 

do Douro e 

Leixões, S. A. 

4 000 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias e 

logísticas 

38 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Administração do 

Porto de Aveiro, 

S. A. 

2 500 000 Financiamento de 

acessibilidades marítimas e 

terrestres 

39 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Administração do 

Porto de Sines, 

S. A. 

500 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias e 

sistemas operacionais de 

supervisão e segurança 

40 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Administração do 

Porto da Figueira 

da Foz, S. A. 

8 100 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias e 

acessibilidades 

41 Ministério das 

Obras Públicas, 

Gabinete de 

Planeamento, 

Administração do 

Porto de Viana do 

3 126 000 Financiamento de infra-

estruturas portuárias e 
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Transportes e 

Comunicações 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

Castelo, S. A. acessibilidades 

42 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Metro do Porto, 

S. A. 

8 000 000 Financiamento de infra-

estruturas de longa duração 

43 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Metropolitano de 

Lisboa, 

E. P. 

4 000 000 Financiamento de infra-

estruturas de longa duração 

44 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Metro do 

Mondego, S. A. 

4 500 000 Financiamento do sistema 

de metropolitano ligeiro do 

Mondego 

45 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

CP - Caminhos de 

Ferro 

Portugueses, E. P. 

11 600 000 Financiamento de material 

circulante, bilhética e 

interfaces 

46 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

RAVE - Rede de 

Alta Velocidade, 

E. P. 

9 445 000 Financiamento da fase de 

preparação do projecto de 

Alta Velocidade 

47 Ministério das Gabinete de TRANSTEJO – 5 500 000 Financiamento de frota,  
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Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

Transportes Tejo, 

S. A. 

ampliação e modernização 

de terminais 

48 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

 

REFER-Rede 

Ferroviária 

Nacional, E. P. 

10 000 000 Financiamento de infra-

estruturas de longa duração 

49 Ministério das Obras 

Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Gabinete de 

Planeamento, 

Estratégia e Relações 

Internacionais 

 

REFER-Rede 

Ferroviária Nacional, 

E. P. 

1 000 000 Financiamento da actividade 

da equipa de missão do Metro 

Sul do Tejo, no encerramento 

do projecto 

50 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Instituto da 

Mobilidade e 

dos Transportes 

Terrestres, 

I. P. 

 

OTLIS - 

Operadores de 

Transportes da 

Região de 

Lisboa, A. C. E. 

 

300 000 

Generalização da bilhética 

sem contacto aos 

operadores privados da 

região de Lisboa 

51 Ministério da 

Saúde 

Administração 

Regional de 

Saúde de Lisboa e 

Vale 

do Tejo 

Ministério da 

Defesa Nacional/ 

Fundo dos Antigos 

Combatentes 

362 251 Satisfação dos 

compromissos assumidos 

com a aquisição do terreno 

para a construção do novo 

hospital de Cascais 

(Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 140/2004, de 

7 de Outubro) 

 

52 Ministério da 

Saúde 

Administrações 

Regionais de Saúde, 

I. P. 

Hospitais do 

Serviço Nacional 

de Saúde com a 

217 102  Financiamento de projectos 

de investimento estratégicos 

para a política de saúde 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

819 

 natureza de 

entidades públicas 

empresariais 

53 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

 

Direcção-Geral de 

Ensino Superior  

 

Universidade de 

Coimbra  

3 500 000 

 

Projecto “Reabilitação do 

Património Histórico da 

Universidade de Coimbra” 
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Transferências para entidades externas, além das que constam do capítulo 50 

 

Origem Destino 

Limites 

máximos 

dos 

montantes 

a transferir 

(em euros) 

Âmbito/objectivo 

54 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

 

Direcção-Geral do 

Ordenamento do 

Território e 

Desenvolvimento 

Urbano 

TomarPolis, 

Sociedade para o 

Desenvolvimento 

do Programa Polis 

em Tomar, S. A. 

971 199 Financiamento no âmbito 

da requalificação urbana 

55 Ministério do 

Ambiente, do 

Ordenamento do 

Território e do 

Desenvolvimento 

Regional 

 

Direcção-Geral do 

Ordenamento do 

Território e 

Desenvolvimento 

Urbano 

CostaPolis, 

Sociedade para o 

Desenvolvimento 

do Programa Polis 

na Costa da 

Caparica, S. A. 

7 623 830 Financiamento no âmbito 

da requalificação urbana 
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56 Ministério da 

Economia e da 

Inovação 

Secretaria-Geral    Agência de 

Inovação  

400 000 Gestão operacional dos 

apoios às estratégias 

empresariais no domínio da 

inovação tecnológica e à 

dinamização da envolvente 

tecnológica empresarial. 

57 Ministério da 

Economia e da 

Inovação 

Instituto de Apoio 

às Pequenas e 

Médias Empresas e 

ao Investimento 

Agência para o 

Investimento e 

Comércio Externo 

de Portugal 

 

3 400 000 Nos termos do artigo 24.º 

do anexo ao Decreto -Lei 

n.º 245/2007, de 25 de 

Junho 

58 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Secretaria-Geral    Autoridade 

Metropolitana de 

Transportes de 

Lisboa, 

E. P. E. 

 

680 000 Despesas de 

funcionamento 

59 Ministério das 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Secretaria-Geral     Autoridade 

Metropolitana de 

Transportes do 

Porto, 

E. P. E. 

 

680 000 Despesas de 

funcionamento. 
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60 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Fundação para a 

Ciência e a 

Tecnologia, I. P. 

Agência de 

Inovação 

Empresarial e 

Transferência de 

Tecnologia, S. A. 

7 080 300 Financiamento de projectos 

de investigação e 

desenvolvimento e sua 

gestão, em consórcio entre 

empresas e instituições 

científicas 

61 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Fundação para a 

Ciência e a 

Tecnologia, I. P. 

Hospitais com a 

natureza de 

entidades públicas 

empresariais. 

878 199 

 

Financiamento de projectos 

de investigação e 

desenvolvimento e de 

reuniões e publicações 

científicas 

 

62 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Agência para a 

Sociedade do 

Conhecimento, I. P. 

(UMIC) 

Agência de 

Inovação 

Empresarial e 

Transferência de 

Tecnologia, S. A. 

500 000 Financiamento de projectos 

de investigação e 

desenvolvimento e sua 

gestão, em consórcio entre 

empresas e instituições 

científicas 

63 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

 

Agência para a 

Sociedade do 

Conhecimento, I. P. 

(UMIC) 

REFER – Rede 

Ferroviária 

Nacional, E. P. 

20 000 Infra-estruturas, procura e 

promoção de banda 

64 Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Agência para a 

Sociedade do 

Conhecimento, I. P. 

(UMIC) 

FASTACESS 28 000 Infra-estruturas, procura e 

promoção de banda larga - 

POSI 

 



S.  R. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  

—————— 

Proposta de Lei n.º 226/X 

823 



 

824 

Í n d i c e  c r o n o l ó g i c o  d os  d i p l o m a s  r e f e r i d os  na  l e g i s l a ç ã o  
c i t a da  

 
Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de Dezembro de 1961 

Código de Processo Civil 
Artigo 446.º ...............................................................................................................  763 

Artigos 446.º-A, 447.º-B, 450.º, 455.º ..........................................................................  764 
 

Decreto-Lei n.º 46311, de 27 de Abril de 1965 
Promulga a Reforma Aduaneira 

Artigo 430.º-A  ...........................................................................................................  447 
 

Directiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de Julho 
Relativa aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais  ...............  398 

 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro 
Promulga o Estatuto da Aposentação .....................................................................  187 

 
Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro 

Estabelece o funcionamento e o esquema de benefícios da Direcção-Geral  

de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) 
Artigo 12.º ................................................................................................................   93 

 

Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril 
Revê o regime de organização e funcionamento dos serviços  
técnico-administrativos das autarquias locais 

Artigo 10.º ................................................................................................................  207 
 

Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro 
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado  

Artigo 2.º ..................................................................................................................  629 
Artigo 6.º  .................................................................................................................  630 

Artigo 15.º ................................................................................................................  349 
Artigo 78.º ................................................................................................................  350 

Lista I ............................................................................................. 355, 359, 367 
 

Lei n.º 9/86, de 30 de Abril 
Orçamento de Estado para 1986  

Artigo 32.º ................................................................................................................  367 

 

Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro 
Aprova o Código das Sociedades Comerciais 

Artigo 154.º ...............................................................................................................  697 

Artigo 240.º  ..............................................................................................................  693 
 

Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro 
Código de Processo Penal 

Artigo 521.º  ..............................................................................................................  764 
 

Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de Abril 
Alienação de fogos de habitação social propriedade do Estado 

Artigo 1.º ..................................................................................................................  35 
 

Decreto-Lei n.º 179/88, de 19 de Maio 
Regime de isenção do IVA e dos impostos especiais sobre o consumo cobrados 

na importação de mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes .................  614 
 
 

 



 

825 

Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro 
Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 

Artigo 2.º ..................................................................................................................  277 

Artigo 9.º ..................................................................................................................  279 
Artigo 10.º ................................................................................................................  280 
Artigo 12.º .......................................................................................................... 282, 661 

Artigos 13.º, 14.º, 57.º  ..............................................................................................  299 
Artigo 16.º ................................................................................................................  671 
Artigo 18.º ................................................................................................................  283 

Artigos 20.º, 24.º .......................................................................................................  284 

Artigos 27 ..................................................................................................................  661 
Artigos 40.º-A, 78.º ....................................................................................................  538 
Artigo 55.º ................................................................................................................  285 

Artigos 60.º, 69.º, 79.º, 83.º .......................................................................................  300 
Artigos 68.º ......................................................................................................... 286, 300 
Artigos 70.º ...............................................................................................................  286 

Artigo 71.º .......................................................................................................... 286, 321 
Artigo 74.  .................................................................................................................  287 
Artigo 82.º .......................................................................................................... 287, 300 
Artigos 84.º, 88.º .......................................................................................................  301 

Artigo 85.º  ...................................................................................... 288, 301, 557 
Artigos 86.º,87.º  ............................................................................. 289, 301, 661 
Artigos 100.º, 123.º ....................................................................................................  290 
Artigo 112.º ...............................................................................................................  512 
Artigo 119.º  ........................................................................................................ 538, 557 

Artigo 125.º  ........................................................................................................ 540, 557 
Artigo 127.º  ........................................................................................................ 290, 661 

 

 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro 
Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 

Artigo 6.º  .................................................................................................................  293 

Artigos 9.º, 34.º .........................................................................................................  311 
Artigos 24.º  ..............................................................................................................  339 
Artigo 34.º .......................................................................................................... 311, 325 

Artigo 38.º .......................................................................................................... 312, 325 
Artigo 40.º ................................................................................................................  312 
Artigo 45.º .......................................................................................................... 339, 532 

Artigo 46.º ................................................................................................................  532 

Artigo 53.º ................................................................................................................  329 
Artigo 58.º .......................................................................................................... 314, 513 
Artigo 58.º-A  ............................................................................................................  340 

Artigo 80.º .......................................................................................................... 315, 333 
Artigo 88.º ................................................................................................................  316 
Artigo 97.º ................................................................................................................  317 

Artigo 98.º ................................................................................................................  318 
Artigo 109.º  ...............................................................................................  330, 333, 515 
Artigos 114.º, 115.º  ...................................................................................................  319 

 

Decreto-Lei n.º 453/88, de 13 de Dezembro 
Revê o regime jurídico do Fundo de Regularização da Dívida Pública 

Artigo 3.º  .................................................................................................................  713 

 
Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de Janeiro 

Isenta de imposto sobre o valor acrescentado as importações de determinados 

bens  ................................................................................................................  617 
 

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho 
Estatuto dos Benefícios Fiscais 

Artigos 16.º, 21.º .......................................................................................................  662 
Artigo 22.º ................................................................................................................  529 
Artigo 26.º ................................................................................................................  531 

Artigos 30.º, 68.º .......................................................................................................  519 
Artigo 41.º ................................................................................................................  563 



 

826 

Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro 
Reformula a Lei do Jogo 

Artigos 84.º, 151.º, 152.º, 153.º, 154.º.........................................................................  743 

Artigos 155.º, 156.º, 157.º, 158.º  ...............................................................................  744 

 

Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro 
Estabelece o regime das reintegrações e amortizações para efeitos do imposto 
sobre o rendimento das pessoas colectivas ............................................................  342 

 

Lei n.º 11/90, de 5 de Abril  
Lei-quadro das Privatizações 

Artigo 5.º ..................................................................................................................  689 
 

Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto 
Lei de Bases da Saúde 

Base XII  ...................................................................................................................  795 
 

Decreto-Lei n.º 81/91, de 19 de Fevereiro 
Promove a melhoria da eficácia e das estruturas agrícolas, de acordo com as 

regras fixadas no Regulamento (CEE) n.º 797/85, de Conselho, de 12 de Março ..........  511 
 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro 
Aprova o Código do Procedimento Administrativo 

Artigo 37.º ................................................................................................................  767 
 

Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro 
Define o estatuto e a competência dos governadores civis e aprova o regime 

dos órgãos e serviços que deles dependem 
Artigo 4.º-A ...............................................................................................................  803 

 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio 
Estabelece o regime de renda apoiada 

Artigo 1.º ..................................................................................................................   36 

 

Portaria n.º 131/94, de 4 de Março 
Fixa as receitas a consignar à Direcção-Geral do Património do Estado (DGPE), 
quando por ela arrecadadas .................................................................................   26 

 

Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto 
Define as condições em que se podem realizar as operações de recuperação de 
créditos fiscais e da segurança social previstas no artigo 59.º da Lei n.º 10-

B/96, de 23 de Março  ........................................................................................  648 

 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto 

Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 
Artigos 46.º, 48.º .......................................................................................................  771 

 

Decreto-Lei n.º 14/98, de 28 de Janeiro 
Cria um regime especial de dedução dos prejuízos fiscais no âmbito dos 

processos do Gabinete de Coordenação para a Recuperação de Empresas 
(GACRE)  ..........................................................................................................  643 

 

Lei n.º 7/98, de 3 de Fevereiro 
Regime geral de emissão e gestão da dívida pública 

Artigo 2.º ..................................................................................................................  707 

 
 
 

 
 
 



 

827 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro 
Aprova a lei geral tributária que enuncia e define os princípios gerais que 
regem o direito fiscal português e os poderes da administração tributária e 

garantias dos contribuintes 
Artigos 59.º, 63.º-A  ...................................................................................................  571 

Artigo 63.º-B  ...................................................................................................... 571, 577 
Artigo 64.º ................................................................................................................  247 
Artigo 68.º .......................................................................................................... 572, 581 

Artigo 87.º, 89.º-A  ............................................................................................... 294, 573 

Artigos 88.º ...............................................................................................................  294 
 

Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho 
Aprova o regime da tesouraria do Estado ...............................................................  686 

 

Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho 
Aprova o Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

Artigo 195.º  ..............................................................................................................  107 
 

Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro 
Código do Imposto do Selo 

Artigo 1.º  .................................................................................................................  383 
Artigo 2.º  .................................................................................................................  384 
Artigos 3.º, 7.º  ..........................................................................................................  395 
Artigos 5.º, 6.º  ..........................................................................................................  385 

Artigos 23.º, 25.º, 26.º  ..............................................................................................  386 
Artigos 39.º, 42.º, 44.º  ..............................................................................................  388 
Artigos 48.º, 49.º  ......................................................................................................  389 

Artigos 52.º, 59.º, 66.º  ..............................................................................................  391 
Tabela Geral do Imposto do Selo  ............................................................................ 392, 397 

 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro 
Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais 
Artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º .............................................................................................  197 

 

Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro 
Aprova o Código das Expropriações .......................................................................   49 

 
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro 

Aprova o Código de Procedimento e de Processo Tributário 
Artigos 57.º, 63.º, 199.º..............................................................................................  585 
Artigo 196.º  ..............................................................................................................  647 

 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro 
Código dos Valores Mobiliários .............................................................................  557 

 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro 
Aprova o novo regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças 

profissionais no âmbito da Administração Pública  ...................................................  292 
 

Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro 
Estabelece o regime jurídico do sector empresarial do Estado e das empresas 
públicas 

Artigo 17.º ................................................................................................................  135 
 

Decreto-Lei nº 566/99, de 22 de Dezembro 
Procede à codificação do regime dos impostos especiais de consumo incidentes 

sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, sobre os produtos petrolíferos e sobre os 
tabacos manufacturados 

Artigos 7.º, 18.º, 35.º  ................................................................................................  407 
Artigos 43.º, 103.º .....................................................................................................  419 

Artigo 45.º ................................................................................................................  408 



 

828 

Artigo 47.º .......................................................................................................... 408, 419 
Artigos 52, 55.º, 57.º, 58.º, 61.º  .................................................................................  409 

Artigos 70.º ...............................................................................................................  410 
Artigo 73.º .......................................................................................................... 410, 423 
Artigo 74.º ................................................................................................................  411 
Artigos 75.º, 76.º .......................................................................................................  423 

Artigo 83.º ................................................................................................................  412 
Artigo 84.º, 94.º  ........................................................................................................  413 

 

Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro 
Aprova a Lei Orgânica da Polícia Judiciária 

Artigo 62.º, 73.º, 74.º, 75.º .........................................................................................   98 
Artigo 76.º,133.º,134.º,135.º ......................................................................................   99 

Artigo 136.º,140.º,141.º,142.º ..................................................................................... 100 
 

Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro 
Aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes de  

Contrato (RC) e de Voluntariado (RV) ....................................................................   41 
 

Decreto-Lei n.º 292-A/2000, de 15 de Novembro 
Cria um incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida  

através da atribuição de um crédito de imposto automóvel, de montante fixado,  
a quem entregar para destruição, no contexto previsto e com observância das  

normas de protecção ambiental, automóveis ligeiros com mais de 10 anos 
Artigo 2.º .................................................................................................................. 461 
 

Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro 
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 

Artigo 13.º ................................................................................................................ 263 
 

Lei nº 15/2001, de 5 de Junho 
Reforça as garantias do contribuinte e a simplificação processual, reformula  

a organização judiciária tributária e estabelece um novo regime geral para  
as infracções tributárias 

Artigo 18.º, 25.º,98.º,105.º ......................................................................................... 593 

Artigo 109.º ............................................................................................................... 594 
Artigo 114.º  .............................................................................................................. 595 

 
Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto 

Lei de enquadramento orçamental 
Artigo 25.º ........................................................................................................  187, 783 

 
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro  

Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do  
património cultural ............................................................................................. 511 

 
Lei n.º 9/2002, de 11 de Fevereiro 

Regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de ex-combatentes,  

para efeitos de aposentação e reforma .............................................................. 24, 41 

 
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro 

Aprova o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais......................................... 667 

 
Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março 

Aprova o novo regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário,  

revogando o Decreto-Lei n.º 294/95, de 17 de Novembro, alterado  
pelo Decreto-Lei n.º 323/97, de 26 de Novembro .................................................... 557 

 
 



 

829 

Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro 
Aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar e procede à  
primeira alteração à Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto 

Artigo 1.º .................................................................................................................. 795 
 

Decreto-Lei n.º 15/2003, de 30 de Janeiro 
Define as normas aplicáveis à instalação de um segundo casino integrado na  

zona de jogo do Estoril 
Artigo 3.º,4.º ............................................................................................................. 787 

 
Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho 

Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais ............................... 727 

 
Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto 

Aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão  ... 779 

 
Decreto-Lei n.º 287/2003, 12 de Novembro 

Aprova o Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas  
de Imóveis (IMT) 

Artigo 2.º  ................................................................................................................. 501 
Artigo 4º ................................................................................................................... 502 
Artigo 6º ............................................................................................................. 471, 502 

Artigo 7.º,8.º ............................................................................................................. 503 
Artigo 9.º,10.º ........................................................................................................... 504 
Artigo 12º ................................................................................................................. 505 

Artigo 13º ................................................................................................................. 506 
Artigo 17º ................................................................................................................. 508 
Artigo 19º, 21.º, 22º,31.º ............................................................................................ 509 

Artigo 25.º ................................................................................................................ 489 
Artigo 36º ................................................................................................................. 388 
Artigo 37º,38º,39.º ..................................................................................................... 471 
Artigo 40. º,40-A.º ..................................................................................................... 472 

Artigo 41.º .......................................................................................................... 473, 509 
Artigo 42.º,43.º .......................................................................................................... 473 
Artigo 49.º ,55º .......................................................................................................... 510 

Artigo 63.º ................................................................................................................ 485 
 

Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro 
Altera o Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96,  

de 26 de Novembro, o Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei  
n.º 44129, de 28 de Dezembro de 1961, o Código de Processo Penal, aprovado  

pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, bem como o Decreto-Lei n.º 29/98,  
de 11 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro, e o  

Decreto-Lei n.º 200/2003, de 10 de Setembro 
Artigo 124.º ............................................................................................................... 807 

 

Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado ................................................ 141 

 

Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro 
Aprova a lei quadro dos institutos públicos ............................................................. 119 

 

Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro 
Estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização da  
administração directa do Estado ........................................................................... 163 

 

Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de Março 
Cria junto do Instituto de Financiamento e Apoio ao  

Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) o Fundo Florestal  
Permanente. ...................................................................................................... 427 



 

830 

 
Lei n.º 21/2004, de 5 de Junho 

Altera o âmbito de aplicação pessoal da Lei n.º 9/2002, de 11 de Fevereiro, que  
regula o regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de  

ex-combatentes, para efeitos de aposentação e reforma. ......................................... 24 
 

Decreto-Lei n.º 160/2004, de 2 de Julho 
Regulamenta a Lei n.º 9/2002, de 11 de Fevereiro, relativa ao regime 
 jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de antigos combatentes  

para efeitos de aposentação e reforma .............................................................. 24, 41 
 

Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/51/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, que altera as Directivas 

n.os 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, do Conselho, 
relativas às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de 

sociedades, bancos e outras instituições financeiras e empresas de seguros, 
prevendo a possibilidade de as entidades às quais não se apliquem as Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC) optarem pela sua aplicação nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 19 de Julho 
Artigo 14.º ................................................................................................................ 343 

 
Regulamento (CE) n.° 1290/2005 do Conselho, de 21 de  
Junho de 2005 

Relativo ao financiamento da política agrícola comum .............................................. 681 

 
Regulamento (CE) n. 1236/2005 do Conselho, de 27 de  
Junho de 2005 

Relativo ao comércio de determinadas mercadorias susceptíveis de serem utilizadas 

para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes 

Artigo 3.º, 4.º ............................................................................................................ 599 
ANEXO II ................................................................................................................... 599 
Artigo 5.o .................................................................................................................. 600 

ANEXO III .................................................................................................................. 600 

 
Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro 

Aprova o Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários 
Representativos de Dívida 

Artigo 15.º, 16.º, 18.º ................................................................................................. 541 
 

Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro 
Aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), que estabelece um regime 

especial de actualização das rendas antigas, e altera o Código Civil, o Código de 
Processo Civil, o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Registo Predial. 
Artigo 27.º,28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º .................................................................. 536 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2006, de 18 de Abril 
Aprova um conjunto de medidas e procedimentos a observar por todos os  
ministérios em matéria de admissão de novos efectivos de pessoal, tendo  

em vista a operacionalização do princípio de uma nova admissão por cada  

duas saídas  ...................................................................................................... 108 
 

Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho 
Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil ................................................................ 229 
 

Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto 
Aprova o regime de determinação e verificação do coeficiente de conservação ............ 543 



 

831 

 
Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto 

Lei de Programação Militar 
Artigo 1.º ........................................................................................................ 40 
Artigo 11.º ................................................................................................................  677 

 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro 
Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro 

Artigo 58.º, 60.º ......................................................................................................... 657 
 

DIRECTIVA 2006/112/CE DO CONSELHO, de 28 de Novembro de 2006 
Relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado 

Artigo 58.º ................................................................................................................ 633 
 

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comissão, de 15 de  
Dezembro de 2006  

Relativo à aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado aos auxílios de minimis ........ 535 
 

Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro 
Estabelece o regime comum de mobilidade entre serviços dos funcionários e  
agentes da Administração Pública visando o seu aproveitamento racional. 

Artigo 29.º ................................................................................................................ 178 
Artigo 34.º, 39.º ......................................................................................................... 179 

 
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

Orçamento do Estado para 2007 
Artigo 33.º ................................................................................................................ 224 
Artigo 148.º ............................................................................................................... 775 
 

Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro 
Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras de actualização das pensões e  

outras prestações sociais do sistema de segurança social ......................................... 735 
 

Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro 
Aprova o regime geral das taxas das autarquias locais 

Artigo 17.º ................................................................................................................ 233 

 
Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro 

Aprova o regime jurídico do sector empresarial local, revogando a Lei n.º 58/98,  

de 18 de Agosto 
Artigo 32.º ................................................................................................................ 237 

 
Portaria n.º 30-B/2007, de 5 de Janeiro 

Actualiza o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos ............ 799 
 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro 
Lei das Finanças Locais 

Artigo 8.º  ........................................................................................................... 215, 229 

Artigo 12.º .......................................................................................................... 511, 542 
Artigos 19.º, 20.º, 28.º ...............................................................................................  191 
Artigos 29.º, 32.º  ......................................................................................................  192 
Artigos 37.º, 39.º, 42.º  ..............................................................................................  223 

Artigos 57.º, 60.º  ......................................................................................................  193 
 

Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro 
Regime de renúncia à isenção do IVA nas operações relativas a bens imóveis 

Artigo 2.º ..................................................................................................................  363 
 

 



 

832 

Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de Fevereiro 
Aprova a Lei de Finanças das Regiões Autónomas 

Artigo 37.º ................................................................................................................  717 

Artigo 38.º ................................................................................................................  718 
 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março 
Aprova o novo estatuto do gestor público 

Artigo 17.º ................................................................................................................  173 
 

Decreto-Lei n.º 108/2007, de 12 de Abril 
Estabelece uma taxa ambiental sobre as lâmpadas de baixa eficiência energética ........  791 

 

Decreto Regulamentar n.º 44/2007, de 27 de Abril 
Aprova a orgânica da Direcção-Geral das Autarquias Locais 

Artigo 6.º ..................................................................................................................  219 

 

Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio 
Regime de protecção nas eventualidades invalidez e velhice dos beneficiários  
do regime geral da segurança social 

Artigo 33.º ........................................................................................................  255 e 259 
Artigos 44.º, 45.º .......................................................................................................  255 
Artigo 55.º ................................................................................................................  256 

 
 

Decreto-Lei n.º 220/2007, de 29 de Maio 
Aprova a orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica  

Artigo 11.º ................................................................................................................  747 
 

Decreto Regulamentar n.º 63/2007, de 29 de Maio 
Aprova a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social 
Artigo 6.º ..................................................................................................................  251 

 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho de 2007 
Procede à reforma global da tributação automóvel, aprovando o Código do Imposto 
sobre Veículos e o Código do Imposto Único de Circulação e abolindo, em 

simultâneo, o imposto automóvel, o imposto municipal sobre veículos, o imposto de 
circulação e o imposto de camionagem 

Artigo 10.º ................................................................................................................  431 
 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho de 2007 
Código do Imposto sobre Veículos (Anexo I) 

Artigo 7.º  .................................................................................................................  441 
Artigos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º  ..........................................................................................  442 
Artigo 12.º ................................................................................................................  443 

Artigos 15.º, 17.º, 18.º, 19.º  ......................................................................................  444 
Artigos 22.º, 27.º, 29.º  ..............................................................................................  445 
Artigo 53.º ................................................................................................................  446 

 

Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho de 2007 
Código do Imposto Único sobre Circulação (Anexo II) 

Artigos 9.º, 10.º .........................................................................................................  455 

Artigo 11.º ................................................................................................................  456 
Artigos 13.º, 14.º, 15.º  ..............................................................................................  457 

 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto 
Estabelece o regime jurídico do património imobiliário público 

Artigo 108.º ....................................................................................................  29 
 

 
 
 



 

833 

Lei n.º 36/2007, de 14 de Agosto 
Aprova o regime de organização e funcionamento do Conselho Superior de 
Magistratura 

Artigo 3.º ........................................................................................................  42 
 

Lei n.º 55/2007, de 31 de Agosto 
Regula o financiamento da Rede Rodoviária Nacional a cargo da EP – Estradas de 
Portugal, E.P.E. 

Artigo 5.º ..................................................................................................................  739 

 

Lei n.º 61/2007, de 10 de Setembro 
Lei de Programação de Instalações e Equipamentos de Segurança 

Artigo 6.º ........................................................................................................  17 
 

Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro 
Regime jurídico das instituições de ensino superior 

Artigo 109.º .................................................................................................... 25 
Artigo 115. ................................................................................................................  685 

 

DIRECTIVA 2007/74/CE DO CONSELHO, de 20 de Dezembro de 2007 
Relativa à isenção do imposto sobre o valor acrescentado e dos impostos especiais 
de consumo cobrados sobre as mercadorias importadas por viajantes provenientes 

de países terceiros .............................................................................................  607 
 

Lei n.º 66-B/2007,de 28 de Dezembro 
Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho  
na Administração Pública 

Artigo 3.º ..........................................................................................................  114, 177 
 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 
Orçamento de Estado para 2008 

Artigo 22.º ................................................................................................................  198 
Artigo 65.º ................................................................................................................  428 
Artigo 67.º ................................................................................................................  462 

Artigo 81.º ................................................................................................................  534 
Artigo 82.º ................................................................................................................  547 

Artigo 110.º ...............................................................................................................  701 

Artigo 119.º ...............................................................................................................  115 
 

Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro 
Regulamenta o sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
Artigos 12.º, 41.º .......................................................................................................  767 

 

Regulamento (CE) n.°  110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho,  
de 15 de Janeiro  

Relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações 

geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
de Conselho 

Anexo II  ...................................................................................................................  414 
 

Directiva 2008/7/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008 
Relativa aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais 

Artigo 2.º  .................................................................................................................  391 
 

DIRECTIVA 2008/8/CE DO CONSELHO, de 12 de Fevereiro de 2008 
Que altera a Directiva 2006/112/CE no que diz respeito ao lugar das prestações de 

serviços 
Artigo 2.º ..................................................................................................................  623 

 

 



 

834 

DIRECTIVA 2008/9/CE DO CONSELHO, de 12 de Fevereiro de 2008 
Que define as modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado 
previsto na Directiva 2006/112/CE a sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-

Membro de reembolso, mas estabelecidos noutro Estado-Membro .............................  634 
 

Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro 
Artigo 27.º  ...................................................................................................  751 

 

Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro 
Regulamento das Custas Processuais ....................................................................  751 

 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras  

e de remuneração dos trabalhadores que exercem  
funções públicas .................................................................... 53, 89, 97, 103, 131, 177 

 

Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março 
Densifica as regras referentes aos regimes de saneamento e de reequilíbrio 
financeiro municipal, bem como do Fundo de Regularização Municipal, previstos na 

Lei das Finanças Locais  
Artigo 225.º ...............................................................................................................  225 

 

Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril 
Aprova o regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental e 
dos pólos de desenvolvimento turístico, a delimitação e características, bem como o 

regime jurídico da criação, organização e funcionamento das respectivas entidades 
regionais de turismo ...........................................................................................  371 

 

Decreto-Lei n.º 106/2008, de 25 de Junho 
Extingue o INATEL - Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos 
Trabalhadores, I. P., e institui a Fundação INATEL, aprovando os respectivos 

estatutos 
Artigo 8.º ........................................................................................................  43 

 

Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho 
Extingue carreiras e categorias cujos trabalhadores transitam para as carreiras gerais 

Mapa VIII ..................................................................................................................  100 
 

Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho 
Desenvolve o quadro de transferência de competências para os municípios em 

matéria de educação 
Artigos 9.º, 12.º .........................................................................................................  203 

 

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto 
Estabelece o regime jurídico do associativismo municipal  ........................................  211 

 

Lei n.º 46/2008, de 27 de Agosto 
Estabelece o regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto  ...............  211 

 

Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto 
Aprova a Lei da Organização da Investigação Criminal  ............................................  113 

 

Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto 
Aprova a Lei de Segurança Interna .......................................................................  113 

 

Lei Orgânica n.º 3/2008, de 8 de Setembro 
Aprova a Lei de Programação das Infra-Estruturas Militares ........................................  24 

 

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas 

Artigos 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º .......................................................................  30 

Artigo 14.º  .....................................................................................................  31 



 

835 

 


