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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

02 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

Portaria n.º 320-A/2011 – I Série n.º250, 

de 30/12 (2.º Suplemento) 

Estabelece a estrutura nuclear da 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e as 

competências das respetivas unidades 

orgânicas. 

Fixa também o limite máximo de unidades 

orgânicas flexíveis. 

Dos serviços centrais da AT fazem parte as 

Direções de serviços, o Centro de Estudos 

Fiscais e Aduaneiros e a Unidade dos 

Grandes Contribuintes. 

Os serviços desconcentrados da AT são 

constituídos pelas Direções de finanças e 

alfândegas. 

São revogadas as Portarias n.º 348, 349 e 

352/2007, de 30 de Março. 

A presente portaria entra em vigor em 1 de 

janeiro de 2012, devendo ser revista 

decorrido um ano sobre esta data. 

 

 

Actualização de Pensões para 2012 

Portaria n.º 320-B/2011 - I Série n.º250, de 

30/12 (2.º Suplemento) 

Procede à atualização, para 2012, de 

diversas pensões que não foram 

abrangidas pela suspensão do regime de 

atualização das pensões e de outras 

prestações sociais atribuídas pelo sistema 

de segurança social, estabelecida na Lei do 

Orçamento do Estado para 2012. 

Assim, as pensões mínimas de invalidez e 

velhice do regime geral, as pensões do 

regime especial de segurança social das 

atividades agrícolas (RESSAA), as pensões 

do regime não contributivo e regimes a 

este equiparado, as pensões dos regimes 

transitórios dos trabalhadores agrícolas e o 

complemento por dependência, são 

aumentados em 3,1%. 

São também aumentadas em 3,1% as 

pensões mínimas do regime de proteção 

social. 

O presente diploma produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2012. 

 

Atualiza as taxas de ISP 

Portaria n.º 320-D/2011 – I Série n.º 250, 

de 30/12 (3.º Suplemento) 

Atualiza as taxas do imposto sobre os 

produtos petrolíferos e energéticos (ISP), 

aplicáveis no continente aos produtos a 

seguir mencionados: 
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Produtos Petrolíferos e 

Energéticos 

Taxa de ISP 

Gasóleo de aquecimento / 

código NC 2710 19 45 

€ 292,46 

por 1.000 L 

Petróleo / códigos NC 2710 

19 21 e 2710 19 25 

€ 337,59 

por 1.000 L 

Petróleo colorido e marcado 

/ código NC 2710 19 25 

€ 113,18 

por 1.000 L  

Fuelóleo teor de enxofre <= 

a 1 % / cód. NC 2710 19 61 

€ 15,65 por 

1000 kg 

Fuelóleo teor de enxofre >= 

a 1 %, códigos NC 2710 19 

63 a 2710 19 69, 

€ 29,92 por 

1000 kg 

Eletricidade € 1,00 por 

MWh 

Lubrificantes industriais / 

cód. NC 2710 19 83 a 2710 

19 93 

€ 4,89 por 

1000 kg 

Lubrificantes não industriais 

/ cód. NC 2710 19 81, 2710 

19 99, 3811 21 00 e 3811 29 

00 

€ 21,77 por 

1.000 kg 

Carvão e coque / códigos NC 

2701, 2702 e 2704, 

€ 4,26 por 

1000 kg 

Coque de petróleo / código 

NC 2713 

€ 4,26 por 

1000 kg 

Metano e gases de petróleo 

/ código NC 2711 

€ 7,99 por 

1000 kg 

 

A presente portaria produz efeitos a partir 

de 1 de Janeiro de 2012. 

 

Pequenos Produtores / Isenção de ISP 

Portaria n.º 320-E/2011 - I Série n.º 250, 

de 30/12 (3.º Suplemento) 

Estabelece os procedimentos de 

reconhecimento como pequenos 

produtores dedicados de biocombustível 

(PPD). 

Estabelece também o processo de 

aplicação de isenção de imposto sobre os 

produtos petrolíferos e energéticos (ISP) e 

respetivo valor. 

De acordo com a Lei do Orçamento do 

Estado para 2012, apenas os pequenos 

produtores dedicados (PPD), podem 

beneficiar de isenções de imposto sobre os 

produtos petrolíferos e energéticos (ISP). 

No que se refere aos procedimentos de 

atribuição de quota de isenção de ISP: 

- Opta-se pela atribuição anual de quota de 

isenção, automaticamente renovada para a 

quantidade introduzida no consumo no 

ano anterior; 

- Os PPD poderem solicitar um aumento da 

sua quota, desde que devidamente 

justificado, quando atinjam 80 % da quota 

que lhes foi atribuída. 

Os pedidos de reconhecimento como PPD 

são apreciados e decididos pela Direção-

Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
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A presente portaria produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2011. 

 

Transferência para o Estado / Reformas e 

Pensões do Sector Bancário 

Decreto-Lei n.º 127/2011 - I Série n.º 250-

A, de 31/12 

Procede à transmissão para o Estado das 

responsabilidades com pensões previstas 

no regime de segurança social substitutivo 

constante de instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho 

vigente no sector bancário. 

Procede, igualmente, à transmissão para o 

Estado da titularidade do património dos 

fundos de pensões, na parte afecta à 

satisfação da responsabilidade pelas 

pensões referidas. 

 

Justiça / Custas Processuais 

Portaria n.º 1/2012 – I Série n.º 1, de 2/01 

Determina, em concretização de medidas 

estabelecidas no Programa de Ajuda 

Económica e Financeira a Portugal, que até 

31 de dezembro de 2012, o pagamento da 

taxa de justiça pode ser efetuado em duas 

prestações, de igual valor, sendo a primeira 

devida no momento estabelecido no artigo 

14.º do RCP (o pagamento da taxa de 

justiça faz-se até ao momento da prática 

do ato processual a ela sujeito) e a segunda 

prestação nos 90 dias subsequentes. 

Altera a Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de 

abril, que regula o modo de elaboração, 

contabilização, liquidação, pagamento, 

processamento e destino das custas 

processuais, multas e outras penalidades. 

A presente portaria produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2012. 

 

Justiça / Comissão para a Eficácia das 

Execuções 

Portaria n.º 2/2012 - I Série n.º 1, de 2/01 

Regulamenta o acesso eletrónico da 

Comissão para a Eficácia das Execuções 

(CPEE) à informação disponível no sistema 

de informação de suporte à actividade dos 

tribunais (Citius) e no sistema de 

informação de suporte à actividade dos 

agentes de execução (SISAAE), e a prática 

de atos pela CPEE nestes sistemas de 

informação. 

Estabelece-se também a comunicação 

eletrónica com os agentes de execução e, 

em determinados casos, com o tribunal e 

com as partes que pratiquem atos por via 

eletrónica. 

A presente portaria entra em vigor no dia 

30 de janeiro de 2012. 

 

Revisão do Preço dos Medicamentos 

Portaria n.º 3/2012 – I Série n.º 1, de 2/01 

Regulamenta diversos aspetos relativos ao 

regime de autorização para revisão, a título 
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excecional, do preço do medicamento, 

previsto no Decreto-Lei n.º 112/2011, de 

29 de novembro. 

Até à entrada em vigor da portaria que 

regulamenta o ponto único de receção, os 

pedidos de REP devem ser dirigidos em 

simultâneo ao diretor-geral da DGAE, e ao 

presidente do conselho diretivo do 

INFARMED, I. P., exclusivamente por via 

eletrónica, para os seguintes endereços: 

- rep.medicamentos@dgae.pt e 

-comparticipa.medicamentos@infarmed.pt 

É revogado o despacho n.º 2826/2011, de 

1 de Fevereiro. A presente portaria entra 

em vigor a 3 de janeiro de 2012. 

 

Regime de Formação dos Preços dos 

Medicamentos 

Portaria n.º 4/2012 - – I Série n.º 1, de 

2/01 

Estabelece as regras de formação dos 

preços dos medicamentos, da sua 

alteração e da sua revisão anual, bem 

como os respetivos prazos. 

Concretiza também a redução de preço de 

medicamentos genéricos em relação aos 

medicamentos originadores, prevista no 

Memorando de Entendimento. 

Assim, os preços de venda ao público (PVP) 

dos medicamentos genéricos devem ser 

reduzidos: 

- Até ao valor correspondente a 50% do 

preço máximo, administrativamente 

fixado, do medicamento de referência com 

igual dosagem e na mesma forma 

farmacêutica. 

- Até ao valor correspondente a 75% do 

preço máximo, administrativamente 

fixado, nos casos em que os preços de 

venda ao armazenista (PVA) de todas as 

apresentações do medicamento de 

referência, com igual dosagem e na mesma 

forma farmacêutica, sejam inferiores a € 

10. 

Esta regras não são aplicadas aos 

medicamentos genéricos cujos PVP em 

vigor sejam inferiores ou iguais a € 3,25. 

No ano de 2012 os titulares de autorização 

de introdução no mercado (AIM), devem, 

até 15 de Março, apresentar as listagens 

dos preços a praticar, os quais entram em 

vigor no dia 1 de Abril de 2012. 

No caso dos medicamentos genéricos, a 

apresentação dos preços a praticar deve 

ser feita até 15 de Abril, entrando em vigor 

no dia 1 de Maio de 2012. 

Estabelece-se um regime transitório de 

acordo com o qual: 

- A partir da data de entrada em vigor dos 

novos preços, a indústria não pode colocar 

nos distribuidores por grosso, nem nas 

farmácias, medicamentos que apresentem 

preços diferentes dos resultantes das 

regras agora aprovadas. 
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- Os medicamentos que, no dia anterior ao 

da entrada em vigor dos novos preços, se 

encontrem nos distribuidores grossistas e 

nas farmácias marcados com o preço 

antigo, poderão ser escoados com aquele 

preço: no prazo de 60 dias ou 90 dias, 

contados a partir dessa data, 

respetivamente para distribuidores 

grossistas e farmácias. 

É permitida a remarcação de preços pela 

indústria nas instalações das farmácias ou 

dos distribuidores grossistas. 

A presente portaria entra em vigor a 3 de 

janeiro de 2012. 

 

Legislação Comunitária 

Pauta Aduaneira Comum 

Regulamento n.º 1344/2011 do Conselho, 

de 19 de Dezembro 

Suspende os direitos autónomos da Pauta 

Aduaneira Comum para certos produtos 

agrícolas, da pesca e industriais, e que 

revoga o Regulamento n.º 1255/96. (JO L 

349 de 31/12) 


