BOLETIM QUINZENAL 16/2019
ATUALIDADES LEGAIS
SETEMBRO 2019 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
 SAFT CONTABILIDADE > Portal das Finanças: Anexo A da IES 2019 – Campos pré-preenchidos e
respetivas regras (taxonomias);
Documento AT
Esclarecimentos OCC

 IVA > Portal da OCC: Faturação – Informações e alertas diárias;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
 APOIOS SOCIAIS >
Portaria 276/2019 de 28 de agosto: Atualiza os montantes do abono de família para
crianças e jovens, do abono de família pré-natal e do subsídio de funeral;
Consultar

Decreto-Lei 136/2019 de 6 de setembro: Procede à terceira fase de implementação da
Prestação Social para a Inclusão (PSI), definindo o acesso à medida para crianças e jovens
com deficiência;
Diploma
Resumo

Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e pensões no mês de
setembro de 2019;
Consultar

 PARENTALIDADE > Lei 90/2019 de 4 de setembro: Reforço da proteção na parentalidade,
alterando o Código do Trabalho e demais legislação;
Consultar

 CONTRIBUIÇÕES > Portal da Segurança Social: Pagamentos de contribuições via homebanking
(atualização da lista de entidades bancárias);
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
 LEGISLAÇÃO LABORAL >
Lei 93/2019 de 4 de setembro: Altera o Código de Trabalho e respetiva regulamentação, e o
Código dos Regimes Contributivos (Segurança Social);
Diploma
Perguntas Frequentes (FAQ's)
Informação PLMJ

Lei 107/2019 de 9 de setembro: Altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao
Código de Processo Civil;
Consultar

 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS > Portal do IEFP: Medida «Estágios Profissionais» – Segundo período
de candidatura relativo ao ano de 2019, até dia 20 de dezembro;
Informação
Aviso de Abertura
Regulamento

 INCENTIVOS AO EMPREGO > Portal do IEFP: Medidas «Contrato-Emprego» e «ContratoGeração» – Segundo período de candidatura referente ao ano de 2019, até dia 20 de
dezembro;
Informação
Aviso de Abertura
Regulamento

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
 SEGURANÇA E SAÚDE > Lei 79/2019 de 2 de setembro: Estabelece as formas de aplicação do
regime da segurança e saúde no trabalho previsto no Código do Trabalho e legislação
complementar, aos órgãos e serviços da Administração Pública;
Consultar

 FORMAÇÃO > Lei 82/2019 de 2 de setembro: Estabelece a responsabilidade da entidade
patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções públicas e pela
renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções;
Consultar

 PORTAL BASE > Portaria 284/2019 de 2 de setembro: Altera a Portaria 57/2018 de 26 de
fevereiro, que regula o funcionamento e a gestão do portal dos contratos públicos, e
aprova os modelos de dados a transmitir;
Consultar

 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL > Declaração de Retificação 40-A/2019: Retifica o Decreto-Lei
84/2019 de 28 de junho, que estabelece as normas de execução do OE 2019;
Consultar
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⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
 COMÉRCIO > Decreto-Lei 128/2019 de 29 de agosto: Altera o regime aplicável às práticas
individuais restritivas do comércio (PIRC);
Diploma
Resumo

 COMBUSTÍVEIS > Portaria 281/2019 de 30 de agosto: Estabelece restrições à circulação
rodoviária de automóveis pesados que transportem mercadorias perigosas em cisterna;
Consultar

 AMBIENTE >
Lei 76/2019 de 2 de setembro: Determina a não utilização e não disponibilização de louça
de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou bebidas e no
comércio a retalho;
Consultar

Lei 77/2019 de 2 de setembro: Disponibilização de alternativas à utilização de sacos de
plástico ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes;
Consultar

Lei 88/2019 de 3 de setembro: Redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou
outros cigarros no meio ambiente;
Consultar

 HABITAÇÃO > Lei 83/2019 de 3 de setembro: Lei de bases da habitação;
Consultar

 CASAMENTOS > Lei 85/2019 de 3 de setembro: Altera o Código Civil, revogando o instituto do
prazo internupcial;
Consultar

 MANUAIS ESCOLARES > Lei 96/2019 de 4 de setembro: Estabelece a gratuitidade dos manuais
escolares na escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
 Até domingo 15 de setembro
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de agosto de 2019;
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 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;
 Até sexta-feira 20 de setembro
IRS > Liquidação do 2.º Pagamento por Conta – 2019, pelos titulares de rendimentos da
categoria B;
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de agosto de 2019;
IVA > Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de agosto de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de agosto de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
agosto de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de setembro de 2019;
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de agosto de 2019, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
 Até segunda-feira 30 de setembro
IRC > Liquidação do 2.º Pagamento por Conta – 2019, pelas entidades que apuraram
imposto (coleta) igual ou superior a 200€ no exercício anterior;
DERRAMA ESTADUAL > Liquidação do 2.º Pagamento Adicional por Conta – 2019, pelas
entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de julho de 2019;
IVA > Pedido de reembolso do imposto suportado noutro país no exercício de 2018, por via
eletrónica quando Estado-Membro ou em suporte de papel quando país terceiro;
ADICIONAL AO IMI > Pagamento do imposto relativo ao ano de 2019;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de setembro.
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