
 

 

 

 

Portaria n.º 36-A/2020, de 3 de fevereiro 

Procede à segunda alteração à Portaria n.º 214/2019, de 5 de julho, que regulamenta a medida de 

Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa Regressar. 

Entrada em Vigor: 04.02.2020 

 

 

Portaria n.º 39/2020, de 5 de fevereiro 

Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para os anos de 2019 e 2020. 

Entrada em Vigor: 10.02.2020 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2020, de 5 de fevereiro 

Cria e Estrutura de Missão para Promoção das Acessibilidades. 

Entrada em Vigor: 06.02.2020 

 

 

Ofício Circulado n.º: 20217, de 5 de fevereiro  

IRS - redução da taxa especial aplicável aos rendimentos prediais em função da duração dos contratos 

de arrendamento - artigo 72.º do código do IRS. 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/128832423
https://dre.pt/application/conteudo/128865463
https://dre.pt/application/conteudo/128865461
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20217_2020.pdf


 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2020/M, de 6 de fevereiro 

Procede à segunda alteração do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/M, de 16 de junho, que 

adapta à Região Autónoma da Madeira o regime de elaboração, afixação e validade dos mapas de 

horários de trabalho previsto no Código do Trabalho e sua regulamentação. 

Entrada em Vigor: 07.02.2020 

 

 

Despacho n.º 2083/2020, de 13 de fevereiro 

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas 

por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano de 2020. 

Entrada em Vigor: 14.02.2020 

 

 

 

Portaria n.º 43/2020, de 14 de fevereiro 

Altera a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, que regula aspetos da tramitação procedimental do 

reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos por instituições de ensino superior 

estrangeiras. 

Entrada em Vigor: 15.02.2020 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2020/A, de 14 de fevereiro 

Execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2020 

Entrada em Vigor: 19.02.2020, com produção de efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020. 

 

 

 
 

https://dre.pt/application/conteudo/128907752
https://dre.pt/application/conteudo/129160745
https://dre.pt/application/conteudo/129208007
https://dre.pt/application/conteudo/129208009


 

 

 

Ofício Circulado n.º: 20218, de 19 de fevereiro  

IRC - Taxas de Derrama Municipal incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2019 - lista de 

Municípios com a indicação dos códigos de Distrito/Concelho, das taxas de derrama lançadas sobre o 

lucro tributável do IRC do período de 2019, bem como o âmbito das respetivas isenções necessárias ao 

preenchimento da Declaração de Rendimentos Modelo 22. 

 

 

Despacho n.º 2616/2020, de 26 de fevereiro 

Procede à identificação das freguesias prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível 

no âmbito da prevenção de incêndios rurais. 

Entrada em Vigor: 07.07.2020 

 

 

Portaria n.º 50/2020 , de 27 de fevereiro  

Altera a regulamentação das formalidades e dos procedimentos aplicáveis ao reconhecimento e 

controlo das isenções e das taxas reduzidas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

(ISP). 

Entrada em Vigor: 28.02.2020 

 

 

Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro 

Cria um sistema de apoio ao emprego e empreendedorismo (+ CO3SO Emprego). 

Entrada em Vigor: 29.02.2020 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 Serviços da AICCOPN 

T:+351 223 402 200 | geral@aiccopn.pt 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20218_2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/129577185
https://dre.pt/application/file/a/129643569
https://dre.pt/application/conteudo/129643758
mailto:geral@aiccopn.pt

