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REFORÇO DO COMBATE ÀS PRÁTICAS DE ELISÃO FISCAL 

A Lei nº 32/2019i transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 
(UE) 2016/1164, do Conselho, de 12 de julho de 2016, que 
estabelece regras contra as práticas de elisão fiscal que tenham 
incidência direta no funcionamento do mercado interno, com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2017/952, do Conselho, 
de 29 de maio de 2017, que altera a Diretiva (UE) 2016/1164 no que 
respeita a assimetrias híbridas com países terceiros. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

ELISÃO FISCAL 

A Lei nº 32/2019 reforça o combate às práticas de elisão fiscal, transpondo a Diretiva (UE) 
2016/1164, do Conselho, de 16 de julho. 

Lei n.º 32/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série I de 2019-05-03 

IVA – TAXA REDUZIDA 

O Decreto-Lei nº 60/2019 determina a aplicação da taxa reduzida do IVA à componente fixa de 
determinados fornecimentos de eletricidade e gás natural. 

Decreto-Lei n.º 60/2019 - Diário da República n.º 91/2019, Série I de 2019-05-13 

IMI - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 67/2019 procede ao agravamento do imposto municipal sobre imóveis 
relativamente a prédios devolutos em zonas de pressão urbanística. 

Decreto-Lei n.º 67/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série I de 2019-05-21 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

COMUNICAÇÃO INVENTÁRIOS À AT 

A portaria nº 126/2019 procede à alteração da Portaria n.º 2/2015, de 6 de janeiro, que define as 
características e estrutura do ficheiro através do qual deve ser efetuada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira a comunicação dos inventários. 

Portaria n.º 126/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02 

TRANSPOSIÇÃO DE DIVERSAS DIRETIVAS 

O Decreto-Lei nº 59/2019 transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria 
de segurança dos brinquedos, uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e exame de plantas. 

Decreto-Lei n.º 59/2019 - Diário da República n.º 88/2019, Série I de 2019-05-08 

FATURAS EM PAPEL – CONDIÇÕES PARA DISPENSA 

A Portaria nº 144/2019 regulamenta os termos e condições para o exercício da opção prevista na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, pelos sujeitos passivos 
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que pretendam ficar dispensados da impressão das faturas em papel ou da sua transmissão por via 
eletrónica. 

Portaria n.º 144/2019 - Diário da República n.º 93/2019, Série I de 2019-05-15 

REGIME JURÍDICO DAS INSTITUIÇÕES QUE SE DEDICAM À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E 

DESENVOLVIMENTO 

O Decreto-Lei nº 63/2019 estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação 
científica e desenvolvimento. 

Decreto-Lei n.º 63/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

A Declaração de Retificação nº 21/2019 retifica o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril da 
Administração Interna que concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos 
das freguesias, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 83, de 30 de abril de 2019. 

O Decreto-Lei nº 72/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e 
económico não afetas à atividade portuária. 

Declaração de Retificação n.º 21/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16 

Decreto-Lei n.º 72/2019 - Diário da República n.º 102/2019, Série I de 2019-05-28 

REGRAS APLICÁVEIS À INTIMAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO, 

REABILITAÇÃO OU DEMOLIÇÃO E SUA EXECUÇÃO COERCIVA - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 66/2019 altera as regras aplicáveis à intimação para a execução de obras de 
manutenção, reabilitação ou demolição e sua execução coerciva. Altera o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e o Regulamento Emolumentar 
dos registos e Notariado. 

Decreto-Lei n.º 66/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série I de 2019-05-21 

CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA DE DECRETOS-LEIS PUBLICADOS ENTRE OS ANOS DE 1975 E 1980 

A Lei nº 36/2019 determina, de forma expressa, a não vigência de decretos-leis publicados entre os 

anos de 1975 e 1980, em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou revogação efetuada pela 

referida lei. 

 Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 103/2019, Série I de 2019-05-29 
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Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 159/2019 procede à sexta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital 
Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março. 

Portaria n.º 159/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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