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Legislação fiscal 

 

IRC – modelo 28 - retificação 

Declaração de Retificação n.º 21/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série I de 2015-

05-14 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica a Portaria n.º 77-A/2015, de 16 de março de 2015, dos Ministérios das Finanças e da 

Saúde, que aprova o modelo de declaração da contribuição extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica (modelo 28) e respetivas instruções de preenchimento, publicada no Diário da 

República n.º 52, 1.ª série, 1.º Suplemento, de 16 de março de 2015. 

IMI – modelo de declaração 

Portaria n.º 119-A/2015 - Diário da República n.º 84/2015, 2º Suplemento, Série I 

de 2015-04-30. Ministério das Finanças 

Aprova o modelo de declaração de contratos de fornecimento (modelo 2 do IMI), bem como 

as respetivas instruções de preenchimento. 

Outra Legislação de interesse económico e financeiro 

Fundos Sindicação Capital de Risco – calendário aprovação de contas 

Decreto-Lei n.º 74/2015 - Diário da República n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11 

Ministério da Economia  

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2002, de 21 de agosto, e à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 175/2008, de 26 de agosto, no sentido de conformar os 

respetivos regimes de aprovação anual de contas ao calendário de aprovação de contas das 

entidades em que detêm participações. 

 

Autarquias locais – contratos aquisição serviços – parecer prévio 

 

Portaria n.º 149/2015 - Diário da República n.º 101/2015, Série I de 2015-05-26 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças  

Regula os termos e a transição do parecer prévio favorável e da autorização para a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços pelas autarquias locais, 

designadamente no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e de avença e contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria 

técnica, prevista no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

https://dre.pt/application/file/67212908
https://dre.pt/application/file/67212908
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66762663/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67188489
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/172275/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/453547/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67289837
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489486/details/normal?l=1
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Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e 

Vale do Tejo 

Decreto-Lei n.º 94/2015 - Diário da República n.º 104/2015, Série I de 2015-05-29 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia  

Cria o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale 

do Tejo. 

Programas operacionais / Apoios 

Portaria n.º 134/2015 - Diário da República n.º 95/2015, Série I de 2015-05-18 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da floresta contra agentes 

bióticos e abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por agentes 

bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, 

«Silvicultura Sustentável» da Medida 8, «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos 

Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 

designado por PDR 2020. 

Portaria n.º 157/2015 - Diário da República n.º 103/2015, Série I de 2015-05-28 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Aprova a medida de Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP), no âmbito 

do Programa de Apoio ao Empreendedorismo. 

Portaria n.º 151/2015 - Diário da República n.º 101/2015, Série I de 2015-05-26 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece os termos e os critérios aplicáveis à avaliação dos incumprimentos de 

compromissos ou outras obrigações, para efeitos da aplicação das reduções e exclusões 

previstas no n.º 4 do artigo 35.º da Portaria n.º 56/2015, de 27 de fevereiro, que estabelece 

o regime de aplicação ação n.º 7.3, «Pagamentos Rede Natura» do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, e procede à alteração da Portaria n.º 56/2015, de 27 

de fevereiro. 

Portaria n.º 154-A/2015 - Diário da República n.º 102/2015, 1º Suplemento, Série I de 

2015-05-27 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece as regras de cumulação dos apoios agroambientais e clima e apoios a título da 

Rede Natura 2000, concedidos no âmbito da medida n.º 7 «Agricultura e recursos naturais», 

do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

 

https://dre.pt/application/file/67344770
https://dre.pt/application/file/67241978
https://dre.pt/application/file/67332702
https://dre.pt/application/file/67289839
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619895/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619895/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67309626
https://dre.pt/application/file/67309626
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JURISPRUDÊNCIA 

 

Ofício-circulado n.º 20178/2015, de 05/05 - DSIRC. 

Taxas de Derrama lançada para cobrança em 2015 - Período de 2014. 

 

OUTROS 

 

Regulamento Delegado (UE) 2015/761 da Comissão de 17 de dezembro de 2014 

que completa a Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no 

que diz respeito a certas normas técnicas de regulamentação relativas às 

participações qualificadas – Jornal Oficial da União Europeia de 13.05.2015 

Estabelece regras pormenorizadas para a aplicação do artº 9º, nº 6-B do artº 13º, nº 1 

alinea a)e b) do artº 13º nº 4, da Diretiva 2004/109/CE. 

É aplicável a partir de 26 de novembro de 2015. 

 

Comunicado do Conselho de Ministros de 28.05.2015 

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta lei de revisão da Lei-Quadro das Fundações. 

 

 

 


