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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

161/2015 de 28 de Dezembro 

Aprova o procedimento de adesão ao selo da 

Marca Açores para os serviços e 

estabelecimentos aderentes. 

JO – I Série – N.º 170 – 28.12.2015 

 

Despacho Normativo N.º 47/2015, de 31 de 

Dezembro 

Publica a Conta Provisória da Região Autónoma 

dos Açores, respeitante ao 3.º Trimestre de 

2015.  

JO – I Série – N.º 173 – 31.12.2015 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo N.º 45/2015, de 23 de 

Dezembro 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 39/2015, de 30 de setembro 

JO - I Série - N.º 169 – 23.12.2015 

 

Despacho Normativo N.º 46/2015, de 23 de 

Dezembro 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 40/2015, 

de 30 de setembro.  

JO - I Série - N.º 169 – 23.12.2015 

 

Despacho Normativo N.º 48/2015, de 31 de 

Dezembro 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuéloleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 43/2015, de 

30 de novembro. 

JO - I Série - N.º 173 – 31.12.2015 

 

Contratação Pública 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, 

de 29 de Dezembro 

Aprova o regime jurídico dos contratos públicos 

na Região Autónoma dos Açores.  

DR – I Série – N.º 253 – 29.12.2015 

 

Finanças 

Decreto Regulamentar n.º 19/2015, de 30 

de Dezembro 

Estabelece os limites máximos das perdas por 

imparidade e outras correções de valor para 

risco específico de crédito dedutíveis para 

efeitos do apuramento do lucro tributável em 

imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas e as regras a observar na sua 

determinação, nos termos previstos no nº 2 do 

artigo 28º-A e no nº 1 do artigo 28º-C do Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, a aplicar nos períodos de tributação 

que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2015.  

DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Lei n.º159-B/2015, de 30 de Dezembro 

Extinção da contribuição extraordinária de 

solidariedade.  

DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Lei n.º 159-C/2015, de 30 de Dezembro 

Prorrogação de receitas previstas no Orçamento 

do Estado para 2015.  

DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Lei n.º 159-D/2015, de 30 de Dezembro 

Extinção da sobretaxa do imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares.  

https://dre.pt/application/file/72970600
https://dre.pt/application/file/72999962
https://dre.pt/application/file/72999963
https://dre.pt/application/file/72999964
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DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Lei n.º 159-E/2015, de 30 de Dezembro 

Primeira alteração à Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015). 

DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Portaria n.º 420/2015, de 31 de Dezembro 

Fixa o valor médio de construção por metro 

quadrado, a vigorar no ano de 2016.  

DR – I Série – N.º 255 – 31.12.2015 

 

Portaria n.º 420-A/2015, de 31 de 

Dezembro 

Aprova os coeficientes de localização mínimos e 

máximos a aplicar em cada município, previstos 

no artigo 42º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI) 

DR – I Série – N.º 255 – 31.12.2015 

 

Incentivos  

Portaria N.º 163/2015 de 29 de Dezembro 

Altera a Portaria n.º 47/2015, de 15 de abril, que 

estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 4.1 – 

Investimento nas Explorações Agrícolas, da 

Medida 4 – Investimentos em Ativos Físicos, do 

PRORURAL+. 

JO - I Série - N.º 171 – 29.12.2015 

 

Portaria N.º 164/2015 de 29 de Dezembro 

Altera a Portaria n.º 46/2015, de 15 de abril, que 

estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 6.1. - 

Instalação de Jovens Agricultores, da Medida 6 - 

Desenvolvimento das Explorações Agrícolas e 

das Empresas, do PRORURAL+. 

JO - I Série - N.º 171 – 29.12.2015 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Decreto Lei n.º  254/2015, de 30 de 

Dezembro 

Prevê um regime especial e transitório de 

formação do aplicador de produtos 

fitofarmacêuticos.  

DR – I Série – N.º 254 – 30.12.2015 

 

Setor Agrícola 

Portaria N.º 162/2015 de 28 de Dezembro 

Estabelece as normas de aplicação das 

medidas a favor das produções animais e 

vegetais na Região Autónoma dos Açores 

(RAA).Revoga a Portaria n.º 89/2014, de 31 de 

dezembro. 

JO - I Série - N.º 170 – 28.12.2015 

 

Despacho Normativo N.º 49/2015, de 31 de 

Dezembro 

Fixa os limites orçamentais e os períodos de 

candidatura, relativos ao ano 2016, para as 

ajudas constantes da medida Prémios às 

Produções Animais do Programa POSEI – 

Portugal para os Açores.  

JO - I Série - N.º 173 – 31.12.2015 

 

Setor das Pescas 

Despacho n.º 2755/2015 de 28 de 

Dezembro de 2015 

As quotas de goraz (Pagellus bogaraveo), 

relativas à Subzona X da classificação 

estatística do CIEM – Conselho Internacional 

para a Exploração do Mar, atribuídas às 

diferentes ilhas dos Açores para o ano de 2016, 

são repartidas pelas embarcações de pesca 

registadas nos portos do arquipélago, de acordo 

com os Anexos I a IX ao presente despacho, 

que dele fazem parte integrante. 

JO – II Série – N.º 251 – 28.12.2015 

 

https://dre.pt/application/file/72999965
https://dre.pt/application/file/72997064
https://dre.pt/application/file/72970624
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Trabalho 

Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de 

Dezembro 

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2016.  

DR – I Série – N.º 255 – 31.12.2015 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2347 

da Comissão, de 15 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2353 

da Comissão, de 16 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2387 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2408 

da Comissão, de 18 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2427 

da Comissão, de 21 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2442 

da Comissão, de 22 de dezembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2456 

da Comissão, de 23 de dezembro de 2015 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento (UE) 2015/2343 da 

Comissão, de 15 de dezembro de 2015  

altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que 

adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito às normas 

internacionais de relato financeiro 5 e 7 e às 

normas internacionais de contabilidade 19 e 34.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2345 

da Comissão, de 15 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (CE) n..º 1235/2008, que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) n..º 834/2007 do Conselho 

no que respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2379 da 

Comissão, de 16 de dezembro de 2015  

derroga os Regulamentos (CE) n.º 2305/2003, 

(CE) n.º 969/2006, (CE) n.º 1067/2008 e o 

Regulamento de Execução (UE) n.o 2015/2081, 

o Regulamento (CE) n.o 1964/2006 e o 

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012, e 

o Regulamento (CE) n.o 1918/2006, no 

respeitante às datas de apresentação dos 

pedidos e de emissão dos certificados de 

importação em 2016 no âmbito de contingentes 

pautais de cereais, arroz e azeite, e o 

Regulamento (CE) n.o 951/2006, no respeitante 

às datas de emissão dos certificados de 

exportação em 2016 nos setores do açúcar e da 

isoglicose extraquota.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2380 

da Comissão, de 16 de dezembro de 2015 

que altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95 no 

que respeita à fixação dos preços 

representativos nos setores da carne de aves de 

capoeira e dos ovos, bem como para a 

ovalbumina. 

 

https://dre.pt/application/file/72997071
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0049.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0049.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.331.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2015:331:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.331.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2015:331:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0114.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0114.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0108.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0108.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2015:334:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2015:334:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2015:336:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2015:336:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0042.01.POR&toc=OJ:L:2015:339:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0042.01.POR&toc=OJ:L:2015:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.316.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2015:316:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0050.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0050.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
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Regulamento de Execução (UE) 2015/2382 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2015  

relativo à autorização da preparação de alfa-

galactosidase (EC 3.2.1.22) produzida por 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e 

endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produzida 

por Aspergillus niger (CBS 120604) como aditivo 

em alimentos para galinhas poedeiras e 

espécies menores de aves de capoeira de 

postura (detentor da autorização: Kerry 

Ingredients and Flavours).  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2383 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 

que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 

669/2009 no que diz respeito à lista de 

alimentos para animais e géneros alimentícios 

de origem não animal sujeitos a controlos 

oficiais reforçados na importação.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2384 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 

que institui um direito antidumping definitivo 

sobre as importações de determinadas folhas e 

tiras, delgadas, de alumínio, originárias da 

República Popular da China e que encerra o 

processo no que respeita às importações de 

determinadas folhas e tiras, delgadas, de 

alumínio, originárias do Brasil, na sequência de 

um reexame da caducidade em conformidade 

com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (CE) 

n.o 1225/2009 do Conselho.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2385 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 

 institui um direito antidumping definitivo e que 

estabelece a cobrança definitiva do direito 

provisório instituído sobre as importações de 

determinadas folhas e tiras, delgadas, de 

alumínio, originárias da Federação da Rússia.  

 

Regulamento (UE) 2015/2386 da 

Comissão, de 17 de dezembro de 2015 

sujeita a registo as importações de varões para 

betão armado em aço de elevado desempenho 

à fadiga originários da República Popular da 

China.  

 

Regulamento (UE) 2015/2406 da 

Comissão, de 18 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que 

adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito à norma 

internacional de contabilidade 1. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2404 

da Comissão, de 16 de dezembro de 2015 

procede a deduções das quotas de pesca 

disponíveis para certas unidades populacionais 

em 2015 devido a sobrepesca nos anos 

anteriores e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) 2015/1801.  

 

Regulamento (UE) 2015/2441 da 

Comissão, de 18 de dezembro de 2015, 

que altera o Regulamento (CE) n.º 

1126/2008 

adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito à norma 

internacional de contabilidade 27. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2455 

da Comissão Regulamento (UE) 2015/2421 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (CE) n.o 861/2007 que 

estabelece um processo europeu para ações de 

pequeno montante e o Regulamento (CE) n.o 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0057.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0057.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0063.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0063.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0091.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0091.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0111.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0111.01.POR&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0097.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0097.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0049.01.POR&toc=OJ:L:2015:336:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0049.01.POR&toc=OJ:L:2015:336:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0040.01.POR&toc=OJ:L:2015:339:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0040.01.POR&toc=OJ:L:2015:339:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:341:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:341:TOC
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1896/2006 que cria um procedimento europeu 

de injunção de pagamento. 

 

Regulamento (UE) 2015/2424 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do 

Conselho sobre a marca comunitária e o 

Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão 

relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 

40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e 

que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da 

Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto 

de Harmonização do Mercado Interno (marcas, 

desenhos e modelos). 

 

Regulamento (UE) 2015/2448 do Conselho 

de 14 de dezembro de 2015  

altera o Regulamento (UE) n.º 1388/2013 

relativo à abertura e ao modo de gestão de 

contingentes pautais autónomos da União 

para determinados produtos agrícolas e 

industriais. 

  

Regulamento (UE) 2015/2449 do Conselho, 

de 14 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (UE) n.º 1387/2013 

que suspende os direitos autónomos da 

pauta aduaneira comum para certos 

produtos agrícolas e industriais.  

 

Regulamento (UE) 2015/2448 do Conselho, 

de 14 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (UE) n.º 1388/2013 

relativo à abertura e ao modo de gestão de 

contingentes pautais autónomos da União para 

determinados produtos agrícolas e industriais.  

 

Regulamento (UE) 2015/2449 do Conselho, 

de 14 de dezembro de 2015 

altera o Regulamento (UE) n.º 1387/2013 que 

suspende os direitos autónomos da pauta 

aduaneira comum para certos produtos 

agrícolas e industriais. 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2452 

da Comissão, de 2 de dezembro de 2015 

estabelece normas técnicas de execução no 

que respeita aos procedimentos, formatos e 

modelos para os relatórios sobre a solvência e a 

situação financeira em conformidade com a 

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho.  

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional 

Não julga inconstitucional a norma constante da 

verba 28, e 28.1 da Tabela Geral do Imposto do 

Selo, aditada pelo artigo 4º da Lei nº 55-A/2012, 

de 29 de outubro, na medida em que impõe a 

tributação anual sobre a propriedade de prédios 

urbanos com afetação habitacional, cujo valor 

patrimonial tributário seja igual ou superior a 

EUR1.000.000,00.  
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