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O Decreto-Lei nº 72/2018 procede à criação do Portal Nacional de
Fornecedores do Estado (Portal) e estabelece o respetivo regime
jurídico. O Portal tem como finalidade, mediante o recurso a meios
digitais, simplificar e agilizar os procedimentos de verificação e
comprovação da inexistência de impedimentos à contratação
previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, por
parte dos fornecedores, bem como a sua situação contributiva para
efeitos de pagamentos em fase de execução contratual.

LEGISLAÇÃO FISCAL
CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO (CIEC) – IMPOSTOS SOBRE COMBUSTIVEIS
A Portaria nº 269/2018 procede à segunda alteração da Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro,
que estabelece as condições e os procedimentos do regime de reembolso parcial de impostos sobre
combustíveis para empresas de transportes de mercadorias, previsto no artigo 93.º-A do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (CIEC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho.
Portaria n.º 269/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série I de 2018-09-26

OUTRA LEGISLAÇÃO
REGIME GERAL DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, O REGIME JURÍDICO DO CAPITAL
DE RISCO - RETIFICAÇÃO
A Declaração de Retificação nº 31/2018 retifica o Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9 de julho, das
Finanças, que altera o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, o Regime Jurídico do
Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado e as medidas de
dinamização do mercado de capitais, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 130, de 9 de
julho de 2018.
Declaração de Retificação n.º 31/2018 - Diário da República n.º 173/2018, Série I de 2018-09-07
PORTAL NACIONAL DE FORNECEDORES DO ESTADO
O Decreto-Lei nº 72/2018 procede à criação do Portal Nacional de Fornecedores do Estado (Portal) e
estabelece o respetivo regime jurídico. O Portal tem como finalidade, mediante o recurso a meios
digitais, simplificar e agilizar os procedimentos de verificação e comprovação da inexistência de
impedimentos à contratação previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, por parte dos fornecedores, bem
como a sua situação contributiva para efeitos de pagamentos em fase de execução contratual.
Decreto-Lei n.º 72/2018 - Diário da República n.º 176/2018, Série I de 2018-09-12
CERTIDÃO ONLINE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA COLETIVA
A Portaria nº 259/2018 disponibiliza o acesso à informação, em suporte eletrónico de identificação
das entidades previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do regime do Registo Nacional de
Pessoas Coletivas - Certidão online de inscrição de pessoa coletiva.
Portaria n.º 259/2018 - Diário da República n.º 177/2018, Série I de 2018-09-13

FUNDAÇÕES – PARECER PRÉVIO DA IGF
A Portaria nº 260/2018 define o parecer prévio da IGF sobre as transferências para as Fundações.
Portaria n.º 260/2018 - Diário da República n.º 178/2018, Série I de 2018-09-14
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