
 
 

 

 

  

 

EM DESTAQUE 

 

DOSSIER FISCAL 

 
A Portaria nº 51/2018 altera o conjunto de documentos que 
integram o processo de documentação fiscal (dossier fiscal) e 
aprova os modelos do mapa a que se refere a alínea a) do nº 1 do 
artº 12º do Decreto-Lei nº 66/2016.  
 
O conjunto de documentos que integram o dossier fiscal passam a 
ser os constantes do Anexo I da referida Portaria. 
 
São aprovados os modelos do mapa de reavaliação e respetivas 
instruções de preenchimento (anexo II da portaria): 

 Mapa da reavaliação de ativos não totalmente 
depreciados; 

 Mapa da reavaliação de ativos totalmente 
depreciados. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

DOSSIER FISCAL - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 51/2019 altera o conjunto de documentos que integram o dossier fiscal a que se refere 
o artigo 1.º da Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, e aprova os modelos do mapa a que se 
refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro. 

Portaria n.º 51/2018 - Diário da República n.º 34/2018, Série I de 2018-02-16 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2018 - RETIFICAÇÃO 

A Declaração de Retificação nº 6/2018 retifica a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, Orçamento do 
Estado para 2018, publicada no Diário da República, n.º 249, 1.ª série, de 29 de dezembro de 2017. 

Declaração de Retificação n.º 6/2018 - Diário da República n.º 40/2018, Série I de 2018-02-26 

LISTA DE JURIDIÇÕES PARTICIPANTES 

A Portaria nº 58/2018 procede a alterações à Portaria n.º 302-D/2016, de 2 de dezembro. 

Portaria n.º 58/2018 - Diário da República n.º 41/2018, Série I de 2018-02-27 

OUTRA LEGISLAÇÃO  

ESTATUTO DO MEDIADOR DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

A Lei nº 6/2018 aprova o estatuto do mediador de recuperação de empresas. 

Lei n.º 6/2018 - Diário da República n.º 38/2018, Série I de 2018-02-22 

PORTAL DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

A Portaria nº 57/2018 regula o funcionamento e a gestão do portal dos contratos públicos, 
denominado «Portal BASE», e aprova os modelos de dados a transmitir. 

Portaria n.º 57/2018 - Diário da República n.º 40/2018, Série I de 2018-02-26 

 

RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL – RA MADEIRA 

O Decreto Legislativo Regional nº 5/2018/M aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida 
para vigorar na Região Autónoma da Madeira. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406326/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75644167/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706488/details/maximized?serie=I&day=2018-02-16&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114425586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766028/details/maximized?serie=I&day=2018-02-26&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105300341/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114771733/details/maximized?serie=I&day=2018-02-27&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114749189/details/maximized?serie=I&day=2018-02-22&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized?serie=I&day=2018-02-26&date=2018-02-01


 
 

 Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/M - Diário da República n.º 42/2018, Série I de 2018-02-28 

JUROS MORATÓRIOS – TAXA SUPLETIVA 

O Aviso nº 1989/2018 dá conhecimentos da taxa supletiva de juros moratórios relativamente a 
créditos de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou coletivas, em vigor no 1.º 
semestre de 2018. 

Aviso n.º 1989/2018, de 13 de fevereiro, Diário da República n.º 31/2018, Série II de 2018-02-13 
 
CONTABILIDADE – ALTERAÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO (CE) Nº 1126/2008 

O Regulamento (EU) nº 2018/182 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota determinadas 
normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à norma internacional de contabilidade 28 e 
às normas internacionais de relato financeiro 1 e 12. 
 
O Regulamento (EU) nº 2018/289 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota certas normas 
Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito à norma internacional de relato financeiro 2. 
 
Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 46/2018 procede à alteração de várias portarias do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente (PDR2020). 

Portaria n.º 46/2018 - Diário da República n.º 30/2018, Série I de 2018-02-12 

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114682828/details/maximized?serie=I&day=2018-02-12&date=2018-02-01

