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RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

A Lei nº 120/2019 estabelece mecanismos para a resolução de 
litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal 
e de outros Estados-Membros da União Europeia em 
resultado da interpretação e aplicação de acordos e 
convenções internacionais para evitar a dupla tributação de 
rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do 
Conselho, de 10 de outubro de 2017. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS - ALTERAÇÃO 

A lei nº 98/2018 altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, em 
matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras, o 
Regime Geral das Infrações Tributárias e o regime especial aplicável aos ativos por impostos 
diferidos 

Lei n.º 98/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04 

ALTERAÇÃO DE DIVERSOS CÓDIGOS FISCAIS 

A lei nº 119/2019 procede à alteração de diversos códigos fiscais: 

a) Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Código do IRS), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro; 

b) Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro; 

c) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro; 

d) Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, bem como 
da respetiva Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada em anexo àquela lei; 

e) Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código do IEC), aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho; 

f) Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (Código do IMI), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro; 

g) Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (Código do IMT) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro; 

h) Código do Imposto Único de Circulação (Código do IUC), aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, 
de 29 de junho; 

i) Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de 
junho; 
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j) Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, 
de 26 de outubro; 

k) Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, que disciplina a cobrança e reembolsos do IRS 
e do IRC; 

l) Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, que estabelece medidas de controlo de 
emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal; 

m) Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
10/2011, de 20 de janeiro; 

n) Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pela Lei n.º 452/99, de 5 de 
novembro; 

o) Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, que altera o regime jurídico da redução do 
capital social de entidades comerciais, eliminando a intervenção judicial obrigatória e 
promovendo a simplificação global do regime, cria a Informação Empresarial Simplificada 
(IES). 

 Lei n.º 119/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18 

DIVERSAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

A Lei nº 118/2019 modifica regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e 
tributária, procedendo a diversas alterações legislativas: 

a) à trigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, que aprova o 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, na sua redação atual; 

b) à trigésima primeira alteração do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, na sua redação atual; 

c) à décima quinta alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual; 

d) à sexta alteração ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei 
n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, na sua redação atual; 

e) à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro, que define a sede, a 
organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, concretizando o 
respetivo estatuto, na sua redação atual; 
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f) à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 182/2007, de 9 de maio; 

g) à quarta alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, na sua redação atual. 

Lei n.º 118/2019 - Diário da República n.º 178/2019, Série I de 2019-09-17 

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

A Lei nº 120/2019 estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as 
autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-Membros da União Europeia em 
resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a 
dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do Conselho, de 10 
de outubro de 2017. 

Lei n.º 120/2019 - Diário da República n.º 180/2019, Série I de 2019-09-19 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

PORTAL DOS CONTRATOS PÚBLICOS - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 284/2019 procede à alteração da Portaria nº 57/2018. A Portaria n.º 57/2018, 
de 26 de fevereiro, procede à regulação do funcionamento e gestão do portal dos contratos 
públicos, denominado «Portal BASE», previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP) e à 
aprovação dos modelos de dados a transmitir ao Portal BASE, para efeitos do disposto no 
CCP. 

Portaria n.º 284/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02 

CÓDIGO DO TRABALHO - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 93/2019 altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro. 

Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04 

REGIME DAS SOCIEDADES DE INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 97/2019 procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 
n.º 19/2019, de 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão 
imobiliária. 
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Lei n.º 97/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04 

FATURA ELETRÓNICA 

A Portaria nº 289/2019 regulamenta os aspetos complementares da fatura eletrónica. 

Portaria n.º 289/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série I de 2019-09-05 

 

CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA PREVIDENCIAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 100/2019 aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera o Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 13/2003, de 21 de maio 

Lei n.º 100/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06 

 

CÓDIGO DE PROCESSO DO TRABALHO - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 107/2019 altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao Código de 
Processo Civil. 

 Lei n.º 107/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 117/2019 altera o Código de Processo Civil, em matéria de processo executivo, 
recurso de revisão e processo de inventário, revogando o regime jurídico do processo de 
inventário, aprovado pela Lei n.º 23/2013, de 5 de março, e aprovando o regime do 
inventário notarial, e altera o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações 
pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.ª 
instância, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro. 

Lei n.º 117/2019 - Diário da República n.º 176/2019, Série I de 2019-09-13 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA 

O Decreto Regulamentar nº 4/2018 altera a regulamentação aplicável ao sistema de 
informação cadastral simplificada. 
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Decreto Regulamentar n.º 4/2019 - Diário da República n.º 181/2019, Série I de 2019-09-20 

 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 323/2019 regula a criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio 
transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem 
termo, através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro 

Portaria n.º 323/2019 - Diário da República n.º 180/2019, Série I de 2019-09-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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