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ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO I.R.S. 
(em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

1- RENDIMENTOS DA CATEGORIA “G” (ARTº 9)  

Este artigo, veio incluir a alínea e)  do n.º  1, que diz respeito às indemnizações devidas por renúncia onerosa a 

posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis, passando, por 

consequencia estas indeminizações a constituirem rendimento do ano em que são pagas ou colocadas a 

disposição. 

 

2- CORRECÇÕES NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS (ARTº 57) 

Foi corrigida e dada nova redacção a alínea a) do n.º 4, para que em termos declarativos, o contribuinte possa 

expressamente indicar a intenção de reeinvestimento dos rendimentos provenientes da alienação de bens 

imoveis, nomeadamente, clarifique, mencionado sobre se o reinvestimento se reporta aos  24  meses anteriores, 

ou aos 36 meses posteriors, contados da data da realização. 

 

3- TAXAS ESPECIAIS NOS REDIMENTO DE PREDIAIS – CATEGORIA “F” (ARTº 72) 

Foi alterada a redação dos n.º 2 a 5 deste artigo, a qual tinha sido dade recentemente pela Lei n.º 3/2019, de 9 de 

janeiro, e que na altura e até então suscitou muitas dúvidas, uma vez que nesse anterior diploma, apesar de 

parecer estar no seu espírito que as taxas de tributação nela previstas apenas podiam ser aplicadas a contratos 

de arrendamento para habitação, a sua redação podia induzir que tais taxas reduzidas se aplicavam a qualquer 

tipo de contrato de arrendamento. 

Ora, este novo diploma vem esclarecer essas mesmas dúvidas, referindo, de forma categórica, que as referidas 

taxas especiais apenas de aplicam aos rendimentos decorrentes de contratos de arrendamento para habitação 

permanente. 

Recorde-se que aos Rendimentos de Prediais, genericamente, são tributados à taxa autónoma de 28% (alínea e) 

do n.º 1 do artigo 72.º). 

 

No entanto, estes diplomas prevêm reduções desta taxa, decorrentes da duração do contrato de arrendamento, 

com base nos seguintes pressupostos: 
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DURAÇÃO DO CONTRATO TAXA APLICÁVEL 

Contratos de arrendamento para habitação permanente com duração 
igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos (n.º 2 do artigo 72.º) 

Taxa de 26% 
Nota: Por cada renovação com igual duração é aplicada uma 
redução de 2 pontos percentuais, aplicando-se, após as sucessivas 
reduções, como limite, a taxa de 14% 

Contratos de arrendamento para habitação permanente com duração 
igual ou superior a 5 anos e inferior a 10 anos (n.º 3 do artigo 72.º) 

Taxa de 23% 
Nota: Por cada renovação com igual duração é aplicada uma 
redução de 2 pontos percentuais, aplicando-se, após as sucessivas 
reduções, como limite, a taxa de 14% 

Contratos de arrendamento para habitação permanente com duração 
igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 anos (n.º 4 do artigo 72.º) 

Taxa de 14% 
 

Contratos de arrendamento para habitação permanente com duração 
igual ou superior a 20 anos (n.º 5 do artigo 72.º) 

Taxa de 10% 
 

 

Notas:  

Dispunha o artigo 5.º da Lei n.º  3/2019,  de  9 de janeiro, que estas reduções de taxa, produziam os seus efeitos a partir de 01/01/2019, 

aplicando-se a novos contratos de arrendamento e respetivas renovações contratuais, bem como às renovações dos contratos de 

arrendamento verificadas a partir de 1 de janeiro, no entanto, esta alteração, parece-nos que vêm contrapor esse inicial diploma, ao 

aplicar aquela redução a contratos de arrendamento para habitação premanente firmados ou renovados apartir de 01/10/2019, excluindo 

assim aqueles que tenha sido firmados entre 01/01/2019 e 30/09/2019. A este propósito parece-nos que a matéria de contencioso 

tributário será acionada – vide página 18 deste bolentim 

 

E se os contratos cessarem os seus efeitos antes de decorridos os prazos de duração dos mesmos ou das suas renovações, 

por motivo imputável ao senhorio? 

Aqui, de harmonia com o n.º 18 do artigo 72.º do CIRS, extingue-se o direito às reduções da taxa previstas nos n.ºs 2  a 5, com efeitos 

desde o início do contrato ou renovação, pelo que, por força disso, os titulares  dos rendimentos devem, no ano da cessação do  

contrato,  proceder  à  declaração  desse  facto  para efeitos de regularização da diferença entre o montante do imposto que foi  pago em  

cada ano e  aquele que deveria  ter  sido pago, acrescida de juros compensatórios. Recorde-se ainda que, para este efeito, suspende-se 

o prazo de caducidade do direito à liquidação.   

De notar ainda que, nos termos da Portaria n.º 110/2019, de 12 de abril, o direito à redução das taxas indicadas depende da verificação 

dos respetivos pressupostos, nomeadamente: 

PROVA FORMAL: 

a)  Observar a obrigação de comunicação do contrato de arrendamento e suas alterações, mediante a declaração modelo 2, para efeitos 

de imposto do selo; 

b)  Comunicar à AT a identificação do contrato de arrendamento em causa, com data de início e respetiva duração, bem como 

comunicar as renovações contratuais subsequentes e respetiva duração, no Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte; 

c)  Comunicar à AT a data de cessação dos contratos de arrendamento abrangidos por este regime, bem como a indicação do respetivo 

motivo da cessação, no Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte. 

Por outro lado, e para efeitos do disposto no artigo 128.º do CIRS (obrigação de comprovar os elementos das declarações), os titulares 

dos contratos abrangidos por este regime de redução de taxa devem dispor, devem disport, nomeadamente, de: 

PROVA DOCUMENTAL: 

a) Contrato de arrendamento que fundamenta o direito ao regime (indicação formal); 

b) Comprovativo de cumprimento da obrigação da modelo 2 e do respetivo pagamento do imposto do selo; 

c) Outros documentos comprovativos da existência da relação jurídica de arrendamento, nos casos de inexistência de contrato escrito; 

d) Comprovativo da cessação do contrato de arrendamento (quando o mesmo ocorra). 



 

Página 4 de 25 

4- RENDIMENTOS PRODUZIDOS EM ANOS ANTERIORES (ARTº 74) 

Nos termos do n.º 1 deste artigo, quando englobados rendimentos que comprovadamente tenham sido 

produzidos em anos anteriores àquele em que foram pagos ou colocados à disposição do sujeito passivo e este 

fizer a correspondente imputação na declaração de rendimentos, o respetivo valor é dividido pela soma do 

número de anos ou fração a que respeitem, incluindo o ano do recebimento, aplicando-se à globalidade dos 

rendimentos a taxa correspondente à  soma  daquele  quociente com  os  rendimentos  produzidos no próprio 

ano. Assim, para efeitos do cumprimento do previsto no presente artigo, as entidades processadoras dos 

pagamentos devem efetuar a discriminação dos montantes respeitantes a cada um dos anos. Ou seja;  

- Tratando-se de rendimentos da categoria “A” – Trabalho Dependente, devem os rendimentos ser descriminados, 

por anos, na DMR do mês em que são pagos ou colocados à disposição. - Tratando-se de rendimentos de outras 

categorias, devem os rendimentos ser descriminados, por anos, na respetiva Modelo 10 anual. 

No entanto, em alternativa a esta solução, a Lei n.º 119/2019 permite aos sujeitos passivos a possibilidade de 

optarem pela entrega de declarações de substituição relativamente aos anos em causa, no entanto esta alternativa, 

tem  como  limite  o  quinto  ano imediatamente anterior ao do pagamento ou colocação à disposição dos 

rendimentos. 

De recorder que esta opção, não é aplicável aos rendimentos litigiosos (previstos no artigo 62.º do CIRS). 

 

5- APLICAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE AOS RENDIMENTOS DA CATEGORIA “H” (ARTº 99º-D) 

O diploma/código, passa a prever que as pensões relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou 

colocadas à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para cálculo 

do imposto a reter, ser adicionadas às pensões dos meses em que são pagas ou colocadas à disposição. 

Quando forem pagas ou colocadas à disposição prestações adicionais correspondentes ao 13.º e 14.º meses 

referentes a anos anteriores, o apuramento do imposto a reter, nos termos dos n.ºs 4 e 5, é efetuado 

autonomamente por cada ano a que respeitam. No caso de pensões de anos anteriores, para efeitos de 

determinação da taxa de retenção na fonte que lhes é aplicável, o respetivo valor é dividido pela soma do número 

de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade dessas pensões. 

 

6- DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO RELATIVO A RENDIMENTOS AUFERIDOS POR NÃO 

RESIDENTES (ARTº 101º-C) 

Para  não  haver  lugar  a  retenção na  fonte, os  beneficiários  dos rendimentos  devem  fazer  prova  através  da   

apresentação de formulário de modelo a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área  

das finanças, acompanhado de documento emitido pelas autoridades competentes do respetivo Estado de 

residência que ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto sobre o 

rendimento nesse Estado. Dito de outra forma, preencher apenas o modelo RFI atualmente em vigor (sem 

autenticação das autoridades do pais a quem pretence o beneficiário dos rendimehntos) e anexar um certificado de residência 

fiscal do beneficiário de rendimentos, emitido pelas autoridades tributárias daquele pais. 
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Deixa, assim, de vigorar o regime alternativo de prova da qualidade de não residente, passando agora a prova a 

ser feita através dos dois documentos atrás mencionados. 

 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO I.R.C. 
(em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

1- PREÇOS TRANSFERENCIA (ARTº 63)  

Em matéria de preços de transferência, são introduzidas alterações significativas ao seu regime substantivo e 

sancionatório, tendo em conta os recentes desenvolvimentos internacionais nesta matéria. 

De entre as principais alterações destacam-se: 

-   Inclusão de operações comerciais e financeiras que devem cumprir o princípio de plena concorrência, 

nomeadamente, reestruturações de negócio, renegociação ou cessação de contratos intragrupo, transferências 

de ativos (tangíveis e intangíveis) e de direitos sobre ativos intangíveis e compensações por danos emergentes 

ou lucros cessantes. 

- Deixa de ser aplicável a hierarquia de seleção dos métodos de determinação dos preços de transferência, 

passando a considerar-se a possibilidade de seleção de outros métodos para transações com características 

únicas ou sempre que não exista informação fiável disponível que permita uma melhor comparação. 

- Face à alteração introduzida no artigo 130.º do CIRC, os sujeitos passivos acompanhados pela Unidade dos 

Grandes Contribuintes (UGC), passam a ser obrigados a proceder à entrega da documentação fiscal de preços 

de transferência até ao 15.º dia do sétimo mês após o termo do período de tributação. 

- O anexo H à IES, deverá ser alterado para incorporar as alterações a este regime substantivo. 

 

2- DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO RELATIVO A RENDIMENTOS AUFERIDOS POR NÃO 

RESIDENTES (ARTº 98) 

De modo indêntico ao que ocorrerá ao C.I.R.S neste diploma, também em I.R.C., quando haja  lugar  a  retenção 

na  fonte, os  beneficiários dos rendimentos  devem  fazer  prova  através  da   apresentação de formulário de 

modelo a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área  das finanças, acompanhado de 

documento emitido pelas autoridades competentes do respetivo Estado de residência que ateste a sua residência 

para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto sobre o rendimento nesse Estado. Dito de outra 

forma, preencher apenas o modelo RFI atualmente em vigor (sem autenticação das autoridades do pais a quem pretence o 

beneficiário dos rendimehntos) e anexar um certificado de residência fiscal do beneficiário de rendimentos, emitido 

pelas autoridades tributárias daquele pais. 

Deixa, assim, de vigorar o regime alternativo de prova da qualidade de não residente, passando agora a prova a 

ser feita através dos dois documentos atrás mencionados. 
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3- PAGAMNENTO ESPECIAL POR CONTA (ARTº 106) 

São revogados os n.ºs  4  e  5  deste artigo,  que  estabeleciam o conceito de volume de negócios, em virtude 

deste conceito ter passado a constar do artigo 143.º agora aditado ao C.I.R.C. - Vide ponto seguinte: 

 

4- CONCEITO DE VOLUME DE NEGÓCIOS (ARTº 143) 

Este artigo agora aditado, quer para efeitos de IRC, quer da legislação respeitante a quaisquer outros impostos 

que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros, passa a referir que o volume de negócios corresponde ao 

valor das vendas e dos serviços prestados. 

No entanto, incluem-se, ainda, no volume de negócios as rendas relativas a propriedades de investimento tal 

como se encontram definidas na normalização contabilística especificamente aplicável, ainda que estejam 

reconhecidas como ativos fixos tangíveis, quando obtidas no âmbito de uma atividade que integre o objeto social 

do sujeito passivo. 

O artigo estabelece, ainda, o conceito de volume de negócios para os bancos, empresas de seguros e outras 

entidades do setor financeiro. 

Notas:  

Com esta maior abrangência ao conceito de volume de negócios, a inclusão deste tipo de rendimentos, pode influenciar 

significativamente o calculo do pagamento especial por conta, uma vez que até então não tinham essa influência, levando até a que em 

determionados casos em que o volume de negocios de empresas apenas fossem proveninentes de rendimentos de arrendamento do 

imoveis, ficassem “dispensados” do calculo e respective pagamento do P.E.C. 

Esta norma, terá efeitos práticos para o P.E.C., calculado em 2020, relativamente ao Volume de Negócios do ano de 2019. 

 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO I.V.A. 
(em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

PAGAMENTO DO IMPOSTO (ARTº 27)  

A única alteração ocorrida no Código do IVA foi a introduzida no artigo 27.º, passando a estabelecer que os 

sujeitos passivos do regime normal  do IVA  podem efetuar o  pagamento do IVA  nos seguintes prazos: 

-  Se estiverem enquadrados no regime normal mensal – até ao dia 15 do 2.º mês seguinte àquele a que 

respeitam as operações; 

- Se estiverem enquadrados no regime normal trimestral  – até ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao trimestre do ano 

civil a que respeitam as operações.  

Terá esta alteração alargado, simultaneamente, o prazo de entrega das declarações periódicas ? 

     A resposta é NÃO. 

     O prazo de entrega das DP manteve-se inalterado.  
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E assim: 

- Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal mensal – têm de continuar a entregar a DP até ao dia 10 

do 2.º mês seguinte àquele a que respeitam as operações; 

- Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal trimestral – têm de continuar a entregar a DP até ao dia 15 

do 2.º mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações. 

 

Simplificando a alteração para futuro, com o seguinte esquema: 

PERÍODO DA D.P. DATA LIMITE ENTREGA DA D.P. DATA LIMITE PAGAMENTO I.V.A. 

Agosto de 2019 10 de Outubro de 2019 15 de Outubro de 2019 

Setembro de 2019 10 de Novembro de 2019 15 de Novembro de 2019 

3º Trimestre de  15 de Novembro de 2019 20 de Novembro de 2019 

 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IMPOSTO DO SÊLO  

(em vigor já a partir de 01/01/2020) 

 

1- GARANTIAS (ARTº 49)  

Passa a prever que os sujeitos passivos referidos no n.º 1 do artigo 2.º e os titulares do encargo resultante das 

liquidações de imposto por aqueles efetuadas podem apresentar reclamação nos termos do n.º 1 do artigo 131.º 

do CPPT. 

 

2- COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO (ARTº 51)  

Este artigo, que regulava a compensação do imposto do selo, foi revogado, tendo sido introduzido um mecanismo 

de apresentação de declarações de substituição - Vide ponto seguinte 

Por força disso, a Lei n.º  119/2019  contém uma norma transitória (artigo 24.º),  que estabelece que, caso não 

seja  possível efetuar a compensação prevista  no   artigo  51.º  do  CIS  relativamente  a períodos anteriores à 

data de entrada em vigor da Declaração Mensal  de  Imposto do  Selo prevista no  artigo 52.º-A,  o  sujeito 

passivo deve reclamar graciosamente no prazo de 2 anos a contar daquela data. 

 

3- DECLARAÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DO SÊLO (ARTº 52-A)  

É introduzido um mecanismo de apresentação de declarações de substituição como forma de efetuar retificações 

do montante de imposto após a liquidação. 

- Com efeito, nos termos do n.º 3 deste artigo 52.º-A, com a nova redação dada pela Lei n.º 119/2019: 

 

“Quaisquer alterações aos elementos declarados anteriormente devem ser efetuadas através da apresentação de declaração de 

substituição relativamente ao período a que aqueles se reportam, nos termos e condições seguintes:  
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a)   Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que ao caso couber, quando da alteração resulte imposto superior 

ao anteriormente declarado, ainda que fora do prazo legalmente estabelecido; 

  b) Quando da alteração resulte imposto inferior ao anteriormente declarado, no prazo de um ano contado a partir da data 

prevista no n.º  2,  ou  até  à  data  de conclusão de procedimento inspetivo, consoante o que ocorrer primeiro.” 

 

- No caso da alínea b), o reembolso é efetuado até ao fim do 2.º mês seguinte ao da submissão da declaração de 

substituição, desde que a mesma tenha sido submetida dentro do prazo legal e não contenha erros de 

preenchimento. 

 

NASCE ASSIM UMA NOVA OBRIGAÇÃO MENSAL DECLARATIVA: 

A Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) a que se refere o artigo 52.º-A do CIS foi aprovada pela Portaria 

n.º 339/2019, de 1 de outubro, que entra em vigor em 01/01/2020. 

De harmonia com o artigo 2.º da portaria, a apresentação da DMIS deve ser efetuada pelos sujeitos passivos 

referidos no n.º  1 do artigo 2.º do CIS que realizem operações sujeitas a imposto do selo, ainda que dele isentas, 

exclusivamente por transmissão eletrónica de dados através do Portal das Finanças. 

Caso a obrigação seja cumprida através de submissão de ficheiro, o formato e a estrutura a utilizar, bem como o 

esquema de validações a respeitar, são os que em cada momento forem disponibilizados pela AT. 

A apresentação da DMIS gera um comprovativo de entrega: 

- Havendo imposto a entregar nos cofres do Estado é emitido documento único de cobrança que, 

certificado pelos meios em uso na rede de cobrança, comprova o respetivo pagamento. 

 - De harmonia com o n.º 1 do artigo 52.º-A,  os sujeitos  passivos referidos no n.º 1 do artigo 2.º são 

obrigados a apresentar declaração discriminativa, por verba aplicável da Tabela Geral, com: 

   a) O valor tributável das operações e factos sujeitos a imposto do selo; 

   b) O valor do imposto liquidado, identificando os titulares do encargo; 

   c) As normas legais ao abrigo das quais foram reconhecidas isenções, identificando os respetivos 

beneficiários; 

A DMIS deve ser apresentada até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que a obrigação tributária se tenha 

constituído. 

Esta declaração deve ser sempre apresentada pelos sujeitos passivos, quer estes tenham liquidado imposto, quer 

só tenham realizado operações isentas. Ou seja, só não existe obrigação de entrega  da  mesma  se 

relativamente ao período de referência não tiver sido realizada nenhuma operação sujeita a imposto do selo. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do CIS,  o imposto é pago até ao dia 20  do mês seguinte àquele em que a 

obrigação tributária se tenha constituído. 
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ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO I.M.I.  

(em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

1- INSCRIÇÃO DE PRÉDIO DE HERANÇA INDIVISA (ARTº 81)  

Em relação aos imóveis das heranças indivisas, passam a constar da matriz predial não apenas o número de 

identificação fiscal da herança indivisa, mas também o dos herdeiros e as respetivas quotas-partes. 

 

2- CADERNETAS PREDIAIS (ARTº 93)  

Passa a ter consagração legal o direito de acesso dos advogados e solicitadores à informação das cadernetas 

prediais. 

Nos termos do aditado n.º 7 deste artigo, “Os  advogados e solicitadores podem, no exercício da  sua  profissão, ter  

acesso à informação  constante das  cadernetas prediais,  sem  que  se  lhes possa opor o regime da confidencialidade, nas 

seguintes condições: 

  a)   Quando se trate de matéria relacionada com o interesse efetivo dos respetivos clientes; 

  b)   Sujeição a deveres de confidencialidade relativamente à informação que consultam. ” 

 

3- TAXAS (ARTº 112)  

A norma de elevação das taxas do IMI para o triplo, que se encontravam previstas para os prédios que se 

encontrem devolutos há mais de um ano e para os prédios em ruínas, passam também a ser aplicadas aos 

prédios urbanos parcialmente devolutos. 

Neste último caso, o agravamento incide apenas sobre a parte do VPT correspondente às partes devolutas. 

 

ALTERAÇÕES AO R.G.I.T.  

(em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

1- FALTA OU ATRASO DE DECLARAÇÕES (ARTº 116)  

Este artigo apenas previa a punição da falta de cumprimento das obrigações de apresentação de informações 

relativas a operações financeiras  impostas nos n.ºs  2  e  6 do artigo 63.º-A  da LGT às instituições de crédito, 

sociedades financeiras e demais entidades que prestem serviços de pagamento tendo agora passado a punir a 

falta de cumprimento das obrigações impostas pelos n.ºs 2, 4, 5, 6 e 7 desse mesmo artigo. 
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2- FALTA OU ATRASO NA APRESENTAÇÃO OU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU DE DECLARAÇÕES E DE 

COMUNICAÇÕES (ARTº 117)  

A falta de entrega de documentos passa a incluir na sua estatuição todas as declarações, comunicações, registos 

ou guias em formato digital. 

A coima mantém-se entre € 150 e  € 3.750  (para  as  pessoas singulares) e entre € 300 e € 7.500 (para as 

pessoas coletivas). 

 

3- OMISSÕES OU INEXACTIDÕES NAS DECLARAÇÕES OU EM OUTROS DOCUMENTOS FISCALMENTE 

RELEVANTES (ARTº 119)  

Passam a  ser  punidas  as  omissões ou  inexatidões em  todas as declarações, comunicações, registos ou guias  

em formato digital. 

A  coima  mantém-se  entre  €  375  e  €  22.500  (para  as  pessoas singulares) e entre € 750 e € 45.000 (para as 

pessoas coletivas). 

 

OUTROS DIPLOMAS DE AMBITO FISCAL 

 

REGIME DA COBRANÇA E DOS REEMBOLSOS EM I.R. 
(Alterações ao Decreto-Lei nº 492/88, de 30/12 - em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

1- PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES (ARTºs 29 e 31)  

Segundo este diploma, as dívidas de impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e das pessoas 

coletivas podem ser pagas em prestações, de periodicidade mensal, com um máximo de 36. 

Assim, deve agora o pedido a ser apresentado antes da instauração do respetivo processo de execução fiscal. 

Antes, o mesmo pedido tinha de ser apresentado até à data limite de pagamento da respetiva nota de cobrança. 

Passa também a ser possivel apresentar os pedidos, por via eletrónica (No portal das finanças), no prazo de 15 

dias a contar do termo do prazo para o pagamento voluntário. 

 

2- ISENÇÃO DE GARANTIA (ARTº 34-A)  

- As dívidas de IRS e de IRC de valor igual ou inferior, respetivamente, a  €  5  000 e  €  10  000, passam a poder 

ser  pagas em prestações, com isenção de garantia, desde que o requerente não seja devedor de quaisquer 

tributos administrados pela AT, nos termos do presente artigo. 

- Estes pedidos de pagamento em prestações, têm que ser apresentados por via eletrónica até 15 dias após o 

termo do prazo para o pagamento voluntário e devem conter a identificação do requerente e a natureza da dívida. 
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A  redação anterior referia que os pedidos deviam ser apresentados preferencialmente por via eletrónica, ou nos 

serviços de finanças da área onde o contribuinte tinha o seu domicílio fiscal. 

 

Numero máximo de prestações no intervalo dos valores em dívida de I.R.: 

 

 

3- FALTA DE PAGAMENTO (ARTº 37)  

Este artigo passa a ter a seguinte redação: 

“1  — A falta  de pagamento de qualquer das prestações importa o vencimento imediato das seguintes. 

2  — Verificada  a  falta  de pagamento, é notificada a  entidade que prestou a garantia para, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da 

dívida ainda existente até ao montante da garantia prestada. 

3 — Findo o prazo referido no número anterior sem que tenha sido efetuado o pagamento, é de imediato instaurado processo de 

execução fiscal, pelo valor em dívida, contra o devedor e entidade garante.” 

Na redação anterior o processo de execução era instaurado logo que ocorresse a falta de pagamento de qualquer 

das prestações. 

 

REGIME DA COMUNICAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS FATURAS 

(Alterações ao Decreto-Lei nº 198/2012, de 24/08 em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

COMUNICAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS FATURAS (ARTº 3)  

A comunicação, que atualmente é feita até ao dia 15 do mês seguinte ao da emissão da fatura, passa a ter de ser 

efetuada até ao dia 12. 

O Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, previa que a partir de janeiro de 2020 a comunicação passaria a 

ser efetuada até ao dia 10 do mês seguinte ao da emissão da fatura. Contudo, face à alteração agora introduzida, 

este prazo do dia 10 não chegará a entrar em vigor. 
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As alterações referidas neste diploma, já entrariam em vigor em 01/10/2019, sendo por consequencia aplicáveis 

aos documentos emitidos no mês de setembro de 2019. No entanto, segundo consta da nota de rodapé n.º 23  

do ofício- circulado n.º 30213, de 01/10/2019, da Área de Gestão Tributária do IVA : 

- As faturas emitidas até 31/12/2019 – deverão ser comunicadas à AT até ao dia 15 do mês seguinte; 

- As  faturas  emitidas  a  partir  de  01/01/2020  –  deverão  ser comunicadas à AT até ao dia 12 do mês seguinte. 

 

INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA – SAF-T CTB 

(Alterações ao Decreto-Lei nº 8/2007, de 17/01 em vigor já a partir de 01/10/2019) 

 

AMBITO DA APLICAÇÃO (ARTº 2)  

Em relação à submissão do ficheiro SAF-T da contabilidade para efeitos de pré-preenchimento dos Anexos A e I 

da IES, é alterado o quadro legal, no sentido de serem excluídos, previamente à submissão do ficheiro, os 

campos de dados que sejam considerados de menor relevância ou de desproporcionalidade face ao âmbito e 

objeto  do presente diploma, designadamente dados que possam pôr em causa deveres de sigilo a que, legal ou 

contratualmente, os sujeitos passivos se encontrem obrigados. 

A definição dos campos relevantes a excluir e dos procedimentos técnicos a adotar são definidos por decreto-lei. 

Ora, SEAF  comunicou  no  VI  Congresso da  OCC  que  o  SAF-T  da contabilidade não terá de ser 

entregue no próximo ano de 2020, no entanto e até ao momento, ainda não existe nenhum despacho 

formal nesse sentido. 

De notar ainda que a lei consagra expressamente que a entrega da IES constitui uma obrigação distinta da 

submissão e validação do ficheiro SAF-T da contabilidade, pelo que poderão ser aplicadas coimas distintas por 

cada infração. 

 

ESTATUTO DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS  

(Alterações ao Estatuto em vigor já a partir de 01/01/2020) 

 

O JUSTO IMPEDIMENTO 

O  Estatuto da  Ordem  dos  Contabilistas  Certificados  (EOCC) foi alterado para introdução do regime do justo 

impedimento. 

Esta medida, que entrará em vigor em 01/01/2020, afasta a responsabilidade contraordenacional nas situações, 

devidamente justificadas, em que o contabilista se viu impedido de cumprir as obrigações declarativas dos seus 

clientes. 

 



 

Página 13 de 25 

 

1- O JUSTO IMPEDIMENTO DE CURTA DURAÇÃO (ARTº 12-A) 

 

O justo impedimento de curta duração, compreende: 

 

 

 

 

 

Logo que o contabilista certificado entregue a declaração em falta dentro do prazo limite para o cumprimento, 

existirá um campo específico na própria declaração para informar que o atraso se deveu a um justo impedimento 

do contabilista. No prazo máximo de 15 dias, o contabilista deverá apresentar à AT, via Portal das Finanças, os 

documentos comprovativos do justo impedimento, a saber: 

a) No caso de óbito, a certidão de óbito e o comprovativo do grau de parentesco; 

b) No caso de doença grave e súbita o certificado de incapacidade emitido pelo médico de família ou o 

documento emitido pelo centro hospitalar em caso de internamento que comprovem que se trata de uma doença 

súbita e grave que impossibilita o contabilista de cumprir as suas obrigações declarativas ou indiciar um 

contabilista suplente. As obrigações declarativas abrangidas pelo presente regime serão definidas por portaria do 

governo. 
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2- O JUSTO IMPEDIMENTO PROLONGADO - DE LONGA DURAÇÃO (ARTº 12-B) 

 

É considerado justo impedimento prolongado (de longa duração), as situações de doença prolongada por período 

superior a 30 dias ou licença parental superior a 60 dias por parte do contabilista, sendo que este e as entidades 

a quem prestam serviços, no prazo de 15 dias contados a partir do momento em que invoca o justo impedimento, 

devem proceder à nomeação de um contabilista certificado suplente. 

Caso, em resultado da sua condição médica não o possa fazer, a entidade a quem presta serviços indica um 

novo contabilista ou solicita à Ordem a nomeação de um contabilista certificado provisório. 

De referir a este propósito que: 

- O contabilista certificado substituto, durante o período de impedimento prolongado, cumpre todas as 

obrigações contabilísticas e fiscais e cessará funções após a comunicação do término do impedimento 

prolongado do contabilista certificado substituído. 

-     Para proteção do contabilista certificado substituído, o contabilista certificado suplente não pode assumir 

a responsabilidade técnica das entidades a quem prestou serviços nos 24 meses seguintes à cessação 

de funções, sem a expressa autorização do contabilista certificado substituído. 

Notas:  

No caso de nomeação de contabilista substituto por parte da ordem, esta terá capacidade para “impor” os serviços, havendo divergência 

entre colegas no valor dos honorários? Fica a questão. 
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Parte 2 
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO E 
CÓDIGO CONTRIBUTIVO 

 (Lei nº. 118/2019, de 17/09/2019) 
 (Lei nº. 93/2019, de 18/09/2019) 
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A LEI 118/2019 de 2019/09/17 

CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO 

Procede ás seguintes alterações:  
- Código de Procedimento e de Processo Tributário,  

- Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

- Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 

- 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, 

- Decreto-Lei n.º 182/2007, de 9 de maio (que altera o Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro que criou TAF Aveiro e criou novos 

juízos para a recuperação dos processos na área tributária) 

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

 

ALTERAÇÕES NO C.P.P.T. E C.P.A. 

 

Aumenta numero de processos em que é obrigatória constituição de advogado; 

Passa a ser obrigatória a constituição de mandatário, nos tribunais tributários, nas causas com valor superior a 

5.000€, sendo que até aqui, era apenas obrigatória a constituição de advogado nas causas cujo valor excedesse 

o dobro da alçada do tribunal de 1ª instância - €10.000)   Alçada - Lei 114/2019 – art.º 6.º, n.º 3 ETAF e 105.º LGT 

Por força desta alteração os poderes de representação dos solicitadores, dos contabilistas certificados e dos 

advogados estagiários em processos judiciais tributários (v.g.  impugnações judiciais, oposições à execução, 

entre outras) fica limitado a processos até 5.000 euros. 

 

Extensão de poderes licenciados em solicitadoria (altera DL 433/99, de 26 de outubro); 

- Licenciados em solicitadoria passam a poder ser representantes da Fazenda Pública, juntamente com 

licenciados em Direito. 

- A cobrança coerciva de impostos e outros tributos administrados por autarquias locais passa a poder ser 

atribuída (além da AT) a agentes de execução, mediante protocolo com a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes 

de Execução. 

- Art.º 11.º CPTA entidades públicas, podem fazer-se patrocinar em todos os processos por advogado, solicitador 

ou licenciado em direito ou solicitadoria com funções de apoio jurídico 
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Alterações ao nivel de prazos e competências territoriais dos tribunais: 

1 - Os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial contam-se nos termos do artigo 279.º do 

Código Civil, transferindo-se o seu termo, quando os prazos terminarem em dia em que os serviços ou os 

tribunais estiverem encerrados, para o primeiro dia útil seguinte. Também 58.º CPTA 

Art.º 22 CPPT – prazo geral para a prática de atos pelo representante da AT e pelo MP passa de 15 para 20 dias 

na 1ª instância, e mantém-se em 30 dias nos tribunais superiors. 

Vários prazos - passam de 90 dias para 3 meses – ex.º art.º 134.º, 146.º-D CPPT 

Art.º 17.º CPPT - mudam regras de incompetência territorial! Ver também 18.º, 151.º CPPT e 14.º CPTA 

2 - A incompetência em razão do território é de conhecimento oficioso, podendo ser arguida ou conhecida até à 

prolação da sentença em 1.ª instância, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

3 - No processo de execução fiscal, a incompetência territorial do órgão de execução só pode ser arguida ou 

conhecida oficiosamente até findar o prazo para a oposição, implicando a remessa oficiosa do processo para o 

serviço considerado competente, no prazo de 48 horas, notificando-se o executado. 

 

Nota:   Os   conflitos   de   competência   entre   tribunais   tributários   e   tribunais administrativos e entre órgãos da 

administração tributária do governo central, dos governos regionais e das autarquias locais, passam a ser regulados pelas 

normas sobre processo nos tribunais administrativos. 

 

Alterações ao nivel da Acção Administrativa: 

A ação administrativa (que segue normas sobre processo nos tribunais administrativos) 

-  para a condenação à prática de ato administrativo legalmente devido relativamente a atos administrativos de 

indeferimento total ou parcial ou da revogação de isenções ou outros benefícios fiscais, quando dependentes de 

reconhecimento da AT. 

-   para a impugnação ou condenação à prática de ato administrativo legalmente devido relativamente a outros 

atos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem apreciação da legalidade do ato de 

liquidação, 

-   para a impugnação ou condenação à emissão de normas administrativas em matériafiscal; 

“Art.º 97.º 

3 - São também regulados pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos:  

a) As providências cautelares de natureza judicial a favor do contribuinte ou demais obrigados tributários, sem prejuízo do 

efeito suspensivo de atos de liquidação só poder ser obtido mediante prestação de garantia ou concessão da sua dispensa 

nos termos previstos nas normas tributárias; 

b) Os conflitos de competência entre tribunais tributários e tribunais administrativos e entre órgãos da administração 

tributária do governo central, dos governos regionais e das autarquias locais.” 
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Cumulação de Pedidos e coligação de Autores: 

Em sede de impugnação judicial e reclamação graciosa, passa a ser possível a cumulação de pedidos (ex.º IRC e 

IVA) e a coligação de autores (ex.º 2 comproprietários), desde que aos pedidos corresponda a mesma forma 

processual (ex.º impugnação) e a sua apreciação tenha por base as mesmas circunstâncias de facto ou o mesmo 

relatório de inspeção, não obstando a isso o facto de se tratarem de diferentes tributos, desde que se reconduzam 

à mesma natureza à luz da classificação do n.º 2 do art.º 3.º LGT (impostos/outras espécies tributárias criadas por 

lei, designadamente taxas e contribuições financeiras) Art.º 71, 72, 104 CPPT.  

Na sequência disso, é revogado o n.º 2 do artigo 71.º do CPPT. 

No entanto, na reclamação graciosa o órgão instrutor pode indeferir se entender, fundamentadamente, que há 

prejuízo para a celeridade da decisão (art.º 71.º, 1 e 72.º,1) 

Possibilidade de cumulação de pedidos já é permitida na arbitragem tributária. Alguma jurisprudência já 

ía neste sentido mesmo na impugnação judicial. 

“104.º, 3 – Impugnação 

Quando forem cumulados pedidos para cuja apreciação sejam territorialmente competentes diversos tribunais, o autor pode 

escolher qualquer deles para a propositura da ação, mas se a cumulação disser respeito a pedidos entre os quais haja uma 

relação de dependência ou de subsidiariedade, a ação deve ser proposta no tribunal competente para apreciar o pedido 

principal.” 

 

Coligação de executados e recertidos – na oposição – artº 206-A (NOVO) 

- Desaparece a obrigatoriedade de elaboração a petição inicial em sede de impugnação judicial (108.º, 3) e 

oposição (206.º) em triplicado. 

- Os serviços da AT e representantes da Fazenda, respetivamente, devem agora enviar por via eletrónica para os 

TAF as petições iniciais e os processos administrativos no processos de impugnação judicial – art.º 10.º, art.º 110.º, 

4. CPPT. 

- O artigo 105.º do CPPT (que trata da seleção de processos com andamento prioritário e apensação), passa a 

prever que, ouvidas as partes, quando sejam apresentados mais de 10 processos referentes a diferentes atos 

tributários, ou interpostos recursos de decisões relativas a mais de 10 processos, deve o juíz presidente determinar 

que seja dado andamento apenas a um deles e se suspenda a tramitação dos demais, desde que:  

  - sejam respeitantes ao mesmo tributo, 

- se arguam os mesmos vícios, 

  - e sejam suscetíveis de ser decididos com base na aplicação das mesmas normas a situações de facto do 

mesmo tipo. 

Exemplo:  várias impugnações que puderam surgir, respeitantes ao IRS devido nos contratos de arrendamento comercial 

celebrado de janeiro a setembro de 2019: 28% ou taxas reduzidas em função da duração do contrato? 
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- Na impugnação, as alegações passarão a ser a exceção e não a regra. 

- Prevê o artigo 120.º do CPPT que o tribunal ordenará a notificação das partes para apresentar alegações escritas 

quando tenha sido produzida prova que não conste do processo administrativo, ou quando o tribunal o entenda 

necessário. 

- Quanto ao prazo para a execução espontânea das sentenças passa agora a estabelecer-se que este se conta a 

partir da data do trânsito em julgado, sendo que, até aqui, se contava a partir da data em que o processo tivesse 

sido remetido ao órgão da AT competente para a execução. – 146.º, 2 CPPT 

 

Cancelamento da garantinha, quando se ganha na 1ª instância: 

O prazo para o cancelamento da garantia, pelo órgão de execução fiscal, é reduzido de 45 para 30 dias após a 

notificação da decisão integralmente favorável da 1ª instância. 

 

Reclamação judicial de atos de órgão de execução – 276.º ss CPPT: 

Trata-se do meio de defesa judicial que se pode utilizar para atacar as decisões proferidas pelo órgão da execução 

fiscal e outras autoridades da AT que, no processo de execução, afetem os direitos e interesses legítimos do 

executado ou terceiro. Usa-se, por ex.º, para reclamar de decisões respeitantes: 

- A garantias; 

- A penhoras; 

- À verificação de créditos 

O Tribunal só conhece as reclamações depois da penhora e venda dos bens, quando o processo lhe for remetido a 

final MAS em caso de prejuízo irreparável para o executado ou terceiro, conhece imediatamente – casos do art.º 

278.º, n.º 3. aqui temos 2 novidades importantes: 

- o artigo 276.º, n.º 3 do CPPT passa a prever expressamente o efeito suspensivo da reclamação judicial 

apresentada com fundamento na existência de prejuízo irreparável. 

- o artigo 278.º do CPPT passa a prever a falta de fundamentação relativa à apensação como ilegalidade que 

fundamenta a existência de prejuízo irreparável, que determina a subida imediata da reclamação judicial prevista 

no artigo 276.º do CPPT. 

 

Recursos: 

Prevê-se a possibilidade de recurso das decisões que, em primeiro grau de jurisdição, tenham conhecido do mérito 

da causa, nos processos de valor superior à alçada do tribunal de que se recorre, quando a decisão seja 

desfavorável ao recorrente em valor superior a metade da alçada desse tribunal (só se atendendo ao valor da 

causa em caso de fundada dúvida – art.º 280.º, 2 ) 

Exemplo:  1ª instância – valor da causa: 5.200€ - liquidação de IRS 

Decisão: anulou parcialmente a liquidação: 1000€; Parte desfavorável (sucumbência): 4200€ 

Metade da alçada: 2500€ - é possível o recurso. 
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Consagra-se, ainda, no artigo 280.º, n.º 3 CPPT a admissibilidade de recurso, independentemente do valor da 

causa e da sucumbência, de decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de 

direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou de outro 

tribunal tributário. 

- O prazo para a interposição de recurso, previsto no artigo 282.º do CPPT, passa de 10 para 30 dias contados 

da notificação da decisão, aos quais acrescem 10 dias no caso do recurso ter por objeto a reapreciação da prova 

gravada, sendo que o requerimento de interposição de recurso tem, desde logo, de ser acompanhado das 

alegações. 

- O prazo para a interposição de recursos nos processos urgentes, previsto no artigo 283.º do CPPT, aumenta 

de 10 para 15 dias. 

Desaparece o recurso por oposição de acórdãos, passando o artigo 284.º do CPPT a prever o recurso para 

uniformização de jurisprudência, quando sobre a mesma questão fundamental de direito exista contradição 

entre um acórdão do TCA, e outro acórdão anteriormente proferido pelo mesmo ou outro TCA ou pelo STA ou 

entre dois acórdãos do STA. 

O artigo 285.º do CPPT deixa de prever a possibilidade de recurso dos despachos interlocutórios (ex.º 

indeferimento da prova testemunhal), passando a prever o  recurso de revista com fundamento em violação de lei 

substantiva ou processual. 

O artigo 289.º do CPPT introduz a possibilidade de o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo ou do 

Tribunal Central determinar que no julgamento de um recurso intervenham todos os juízes da secção quando tal se 

revele necessário ou conveniente para assegurar a uniformidade da jurisprudência. 

É introduzido o artigo 122.º-A que consagra a possibilidade de, quando à apreciação de um tribunal tributário de 1ª 

instância se coloque questão de direito nova que suscite dificuldades sérias e possa vir a ser suscitada noutros 

litígios, pode o respetivo presidente, oficiosamente ou por proposta do juiz da causa, determiner que se adote o 

julgamento em formação alargada ou a consulta prejudicial para o STA. (também o 93º do CPTA) 
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A LEI 93/2019 de 2019/09/04 

CÓDIGO CONTRIBUTIVO 
(Alterações em vigor já a partir de 01/01/2020) 

 

A Lei n.º 93/2019 de 04-09, que veio alterar o Código do Trabalho e o Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial da Segurança Social, veio revogar os seguintes os seguintes artigos: 

- O artigo 55.º 

- Os; n.º 3 do artigo 58.º, n.º 3 do artigo 69.º, n.º 2 do artigo 73., n.º 2 do artigo 79.º, n.º 2 do artigo 83.º, n.º 2 do 

artigo 83.º D, n.º 3  do artigo 88.º, n.º 5 do artigo 91.º, n.º 3 do artigo 91.º C, n.º 2 do artigo 107.º, n.º 2 do artigo 

109.º, n.º 3 do artigo 121.º e n.º 3 do artigo 127.º. 

 

Relativamente ao artigo 55º e sua revelancia, este dizia: 

 

“Artigo 55.º Adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato de trabalho 

1 - A parcela da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora é reduzida em um ponto percentual nos contratos de 

trabalho por tempo indeterminado. 

2 - A parcela da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora é acrescida em três pontos percentuais nos contratos de 

trabalho a termo resolutivo.” 

 

(Nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 110/2009, na redação dada pela Lei n.º 55-A/2010, este artigo 

carece de regulamentação, que será precedida de avaliação efetuada em Concertação Social e não ocorre 

antes de 1 de janeiro de 2014) - NUNCA ENTROU EM VIGOR 

 

Revoga-se o artº 55º, mas adita-se o novo artigo 55ºA, no sentido de criar um mecanismo para controlo dos 

contratos a termo, através da criação de um CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL por ROTATIVIDADE EXCESSIVA 

(CARE) 

 

Qual o valor dessa Contribuição:  

Será até ao máximo de 2% das remunerações base naquele ano civil correspondente aos contratos a termo 

existentes na entidade – mas com aplicação progressiva – art.º 55.º-A, 6 (a fixar por decreto regulamentar)  

 

Quem paga essa Contribuição: 

Empregadores singulares ou coletivos que no mesmo ano civil registem um nível anual de contratação a termo 

superior ao respetivo indicador setorial em vigor - publicado no primeiro trimestre do ano civil a que respeita. 
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Nota:  Como seram obtidos os indicadores sectoriais para o ano de 2020, reportados-se a dados estatisticos de 2019? Serão 

com base nos elementos dos Relatório Únicos entregues em Abril de 2019?  

 

De notar que, há certos contratos a termo que não entram na conta:  

ex.º - aqueles que são a termo por obrigatoriedade legal – como o dos trabalhadores acima da idade da 

reforma, e também os de substituição de trabalhadores em licença de parentalidade ou doença. 

 

Quando começa a pagar: 

Esta alteração, entrando em vigor em 01/01/2020 (art.º 13.º, 3 Lei 93/2019), significa que o pagamento da 

contribuição adicional aqui retarada, só se inicia em 2021. 

 

Á semelhança do regime das entidades contratantes, os empregadores singulares ou coletivos, serão notificados 

pela entidade competente da SS e terão 30 dias para pagar (podendo ser feito acordo de regularização). 

 

PARA COMPENSAR ESTE AGRAVEMENTO DE T.S.U., FOI CRIADA UMA MEDIDA DE APOIO FINANCEIRO, 

DENOMIADA “CONVERTE+” 

 

A Portaria n.º 323/2019 de 19/09, veio então regular a criação da medida CONVERTE+,  

 

ENTÃO EM QUE CONSISTE? 

Consiste em dar um apoio financeiro às entidades empregadoras que convertam contratos de trabalho a termo 

certo ou incerto (contratos a prazo) em contratos de trabalho sem termo (contratos efetivos - sem prazo). 

 

Qual o Valor do Apoio? 

 

4 vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo, até ao limite de 7 vezes o IAS 

(IAS = 435,76€): 435,76€ x 4 = 3.050,32€ - Apoio máximo 

 

» Exemplo 1: Trabalhador com salário Base de 600,00 €, terá um apoio de 2.400,00 € (4 x 600,00 Euros) 

 

» Exemplo 2: Trabalhador com salário Base de 800,00 €, terá um apoio de apenas 3.050,32 € (4 x 800,00 € = 3.200,00 €, 

mas ultrapassa o limite) 
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Existes casos em que o valor pode ser majorado, ou seja: 

 

1º - Com majoração de 10% a este apoio, ou seja, o valor pode ir até 3.355,35 Euros, apenas se: 

                            a) - Conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com trabalhadores que reúnam uma 

das seguintes condições: 

                                            - Pessoa com deficiência e incapacidade 

                                            - Pessoa que integre família monoparental 

                                            - Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre em 

situação de desemprego, inscrito no IEFP, IP 

                                            - Vítima de violência doméstica 

                                            - Refugiado 

                                            - Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais não 

privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa 

                                            - Toxicodependente em processo de recuperação 

                            b) Conversão de contrato de trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado em território 

economicamente desfavorecido. 

 

2º - Com majoração de 30% a este apoio, ou seja, o valor pode ir até 3.965,42 Euros, apenas se a conversão de 

contrato de trabalho a termo celebrado com trabalhador do sexo sub-representado em determinada profissão 

(profissão em que não se verifique uma representatividade de 33,3% em relação a um dos sexos) 

 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ATRIBUIÇÃO DO APOIO: 

- A manutenção do contrato de trabalho apoiado e do nível de emprego, por um período de 24 meses a contar da 

data de início da vigência do contrato de trabalho sem termo apoiado. 

Nota: Se na data da conversão dos contratos (ao abrigo desta medida) a empresa detiver 10 trabalhadores nos seus quadros, 

terá que os manter nos 24 meses imediatamente seguintes, sendo que os trabalhadores que eventualmente se demitam por 

sua própria iniciativa terão que imediatamente serem substituídos (ainda no mesmo mês de demissão). 

- A remuneração prevista no contrato de trabalho apoiado tem de respeitar o previsto em termos de retribuição 

mínima mensal garantida e, quando aplicável, do respectivo instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. 

Nota: O salário base que aufira na data da conversão dos contratos (ao abrigo desta medida), deve ser o salário mínimo para 

a categoria desempenhada e para o sector de actividade em que se encontre. 

- São elegíveis as conversões realizadas a partir de 21 de Setembro de 2019, inclusive, desde que relativas a 

contratos a termo celebrados em data anterior à abertura de período de candidatura. 

Nota: Só entram para este apoio, os contratos a termo certo ou incerto que tenham sido realizados com data do seu inicio até 

20 de Setembro de 2019. 
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CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CANDIDATURA AO APOIO: 

- A Empresa estar regularmente constituída e devidamente registada 

- A Empresa preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo de 

ter iniciado o processo aplicável (licenças industriais de laboração, alvarás, etc.) 

- A Empresa ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a 

Segurança Social, considerando-se, para o efeito, a existência de eventuais acordos ou planos de regularização. 

- A Empresa não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo 

IEFP, IP 

- A Empresa ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos financiamentos pelo FSE 

- A Empresa dispor de um sistema de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o legalmente 

exigido 

- A Empresa não ter pagamentos de salários em atraso (com exceção das empresas que iniciaram processo 

especial de revitalização previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, em Regime 

Extrajudicial de Recuperação de Empresas ou em processo no Sistema de Recuperação de Empresas por via 

Extrajudicial) 

- A Empresa não ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violação de legislação de 

trabalho, nomeadamente sobre discriminação no trabalho e no acesso ao emprego, nos últimos 3 anos, salvo se 

da sanção aplicada resultar prazo superior, caso em que se aplica este último (deter o registo criminal da empresa 

limpo). 

- A Empresa não ter sido condenada, nos 2 anos anteriores à candidatura, por sentença transitada em julgado por 

despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes (Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro) (deter o registo 

criminal da empresa limpo). 

 

Nota: Cada candidatura pode abranger até 10 contratos de trabalho, sendo que a entidade empregadora pode submeter 

várias candidaturas no mesmo período de candidatura. 

 

CUMULATIVIDADE COM OUTRAS MEDIDAS DE APOIO: 

Este apoio, é cumulável com a medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto (Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de 

outubro, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho, e pelos Decretos-Lei n.º 131/2013, de 11 de setembro, e 

108/2015, de 17 de junho) e com os incentivos previstos no Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho, ou outros da 

mesma natureza. 

Já não é cumulável com outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho. 
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PAGAMENTO DO APOIO: 

O pagamento do apoio financeiro é efetuado em três prestações, da seguinte forma: 

• 50% do valor do apoio financeiro é pago no prazo de 30 úteis após a receção do termo de aceitação e de cópia 

de todas as conversões de contratos de trabalho 

• 25% do valor do apoio financeiro é pago no 13.º mês de vigência do último contrato convertido 

• 25% do valor do apoio financeiro é pago no 25.º mês de vigência do último contrato convertido 

 

INCUMPRIMENTOS: 

Em caso de incumprimento da continuidade das condições acima indicadas quando á manutenção dos 24 meses 

dos niveis de emprego e demais requisitos, estão previstas penalizações que passam pela devolução dos valores 

recebidos, nos termos do artº 10 da Portaria nº. 323/2019 de 19/09 


