BOLETIM QUINZENAL 15/2019
ATUALIDADES LEGAIS
AGOSTO 2019 – MENSAL

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
 IRC > Portal da OCC: Anulação de juros de mora aplicados a autoliquidações de IRC 2018
realizadas em junho;
Consultar

 CONTRIBUINTES SINGULARES > Portal das Finanças: Boletim informativo «AT em Contacto» #2 –
2.º trimestre de 2019 (informações e notícias com relevância fiscal);
Consultar

 FRAUDE > Portal das Finanças: Alerta para mensagem fraudulenta (correio eletrónico);
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Decreto-Lei 108/2019 de 13 de agosto: Altera o Estatuto da
Aposentação e o Estatuto das Pensões de Sobrevivência e cria o novo regime de
aposentação antecipada;
Diploma
Resumo

 SETOR SOCIAL >
Portal do Governo: Compromisso de cooperação com o setor social e solidário – Protocolo
para o biénio 2019-2020;
Consultar

Portal da Segurança Social: PROCOOP (apoios ao desenvolvimento de respostas sociais) –
Candidaturas 2019 até 5 de setembro;
Informação
Aviso de Abertura
Manual de Apoio
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
 RESÍDUOS URBANOS > Portaria 241-B/2019 de 31 de julho: Aprova o Plano Estratégico para os
Resíduos Urbanos (PERSU) 2020+, que constitui um ajustamento às medidas vertidas no
PERSU 2020;
Diploma
Relatório

 MUNICÍPIOS > Resolução do Conselho de Ministros 138/2019: Cessação de vigência do
Decreto-Lei 20/2019 de 30 de janeiro, que transfere competências para os órgãos
municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos;
Consultar

 FORMAÇÃO > Declaração de Retificação 40/2019: Retifica a Portaria 231/2019 de 23 de
julho, que regulamenta o Programa de Capitação Avançada para Trabalhadores em Funções
Públicas (CAT);
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
 PME > Decreto-Lei 99/2019 de 31 de julho: Altera o Fundo de Coinvestimento 200M
(financiamento através de investimentos de capital e de quase capital em parceria com
outros investidores);
Diploma
Resumo

 AMBIENTE > Resolução do Conselho de Ministros 130/2019: Aprova o Programa de Ação
para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC);
Consultar

 LEGISLAÇÃO > Lei 56/2019 de 5 de agosto: Cessação de vigência de decretos-leis publicados
entre os anos de 1981 e 1985;
Diploma
Retificação

 ASSOCIATIVISMO > Lei 57/2019 de 7 de agosto: Modifica o regime jurídico do associativismo
jovem, alterando a Lei 23/2006 de 23 de junho;
Consultar
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 PROTEÇÃO DE DADOS >
Lei 58/2019 de 8 de agosto: Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD);
Consultar
Informação PLMJ

Lei 59/2019 de 8 de agosto: Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais
para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de
execução de sanções penais;
Consultar

 SALDOS > Decreto-Lei 109/2019 de 14 de agosto: Simplifica e harmoniza os procedimentos
que os comerciantes devem cumprir sempre que comunicam à ASAE que pretendem
realizar vendas em saldo ou em liquidação;
Diploma
Resumo
Retificação

 LITÍGIOS DE CONSUMO > Lei 63/2019 de 16 de agosto: Sujeita os conflitos de consumo de
reduzido valor económico, por opção do consumidor, à arbitragem necessária ou mediação,
e obriga à notificação da possibilidade de representação por advogado ou solicitador;
Diploma
Informação PLMJ

 REGISTO AUTOMÓVEL > Decreto-Lei 111/2019 de 16 de agosto: Simplifica e atualiza os
procedimentos administrativos de registo automóvel;
Diploma
Resumo

 REGISTO CRIMINAL > Decreto-Lei 115/2019 de 20 de agosto: Altera a regulamentação do
regime jurídico da identificação criminal, prevendo um código de acesso ao registo criminal
e ao registo de contumazes;
Diploma
Resumo

 REGISTO PREDIAL > Lei 65/2019 de 23 de agosto: Mantém em vigor e generaliza a aplicação
do sistema de informação cadastral simplificada;
Consultar

 PROCESSO CIVIL > PLMJ: Código de Processo Civil incorpora melhoramentos tecnológicos
(Decreto-Lei 97/2019 de 26 de julho);
Consultar
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⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
 Até sábado 31 de agosto
IRS > Pagamento do imposto relativo ao exercício de 2018, decorrente da liquidação da
declaração de rendimentos Modelo 3 (quando efetuada até 31 de julho);
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de junho de 2019;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (um terço) do imposto relativo ao ano de 2018 se
superior a 500€;
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 1.º semestre de 2019 pelas
entidades com atividade imobiliária (artigo 20.º do Regulamento 276/2019 do IMPIC);
 Até segunda-feira 2 de setembro
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de agosto;
 Até terça-feira 10 de setembro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
agosto de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de julho de 2019 e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável, pelos sujeitos passivos enquadrados no
regime normal mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de agosto de 2019;
 Até domingo 15 de setembro
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de agosto de 2019;
 Até segunda-feira 16 de setembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de agosto de 2019;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de agosto de 2019.
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