
 
 

 

 

  

 

EM DESTAQUE 

 

SNC - AP 

A Comissão de Normalização Contabilística, divulgou três 

novas FAQs relativas ao SNC-AP: 

 Aplicação do SNC-AP a entidades públicas 

reclassificadas 

 Consolidação de Municípios com Serviços 

Municipalizados ou Intermunicipalizados na contabilidade 

orçamental e financeira 

 Reconhecimento de bens de investimento nos Serviços 

Municipalizados ou Intermunicipalizados 

 

  

 

NEWSLETTER JUNHO 2018 

 

BRO 2016 
 

 

 

An Independent Member Of 

BKR International - In principal 

cities worldwide 

 

www.mca.pt 

www.bkr.com 

 

 

Sede: Lisboa 

R. Visconde Moreira de Rey, 14 

Linda-a-Pastora 

2790-447 Queijas 

 

 

Telf. 21 424 88 40 

Fax. 21 424 88 50 

 

Delegações:  

Faro e Portalegre 

 

http://www.mca.pt/
http://www.bkr.com/


 
 

LEGISLAÇÃO FISCAL 

UNIDADE GRANDES CONTRIBUINTES - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A Portaria nº 159/2018 procede à alteração à alínea a) do artigo 1.º e ao n.º 1 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio, que define os critérios de seleção dos contribuintes cuja 
situação tributária deva ser acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes. 

Portaria n.º 159/2018 - Diário da República n.º 105/2018, Série I de 2018-06-01 

IVA – ALTERAÇÃO INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

A Portaria nº 166/2018 procede à alteração das instruções de preenchimento do anexo 
regularizações do campo 40 que fazem parte integrante da declaração periódica de IVA, aprovada 
pela Portaria n.º 221/2017. 

Portaria n.º 166/2018 - Diário da República n.º 110/2018, Série I de 2018-06-08 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

REGIME JURÍDICO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E REGIME JURÍDICO DA 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ALTERAÇÕES 

A Lei nº 25/2018 procede à segunda alteração da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, que aprova o regime 
jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração 
e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que não esteja sujeita a 
legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis, e à primeira alteração à Lei n.º 41/2015, de 3 
de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção. 

Lei n.º 25/2018 - Diário da República n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 

CÓDIGO DO REGISTO CIVIL - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 51/2018 altera o Código do Registo Civil. 

Decreto-Lei n.º 51/2018 - Diário da República n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25 

REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLETIVAS – ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 52/2018 altera o Registo Nacional de Pessoas Coletivas e cria a certidão online das 
Pessoas Coletivas. 

Decreto-Lei n.º 52/2018 - Diário da República n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74403502/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414933/details/maximized?serie=I&day=2018-06-01&date=2018-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107725089/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115475702/details/maximized?serie=I&day=2018-06-08&date=2018-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67377968/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115501070/details/maximized?serie=I&day=2018-06-14&date=2018-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578234/details/maximized?serie=I&day=2018-06-25&date=2018-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578235/details/maximized?serie=I&day=2018-06-25&date=2018-06-01


 
 

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS OU DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

A Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018 altera a 

Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e que altera as Diretivas 2009/138/CE 

e 2013/36/EU. 

REGIME DA PREVENÇÃO E CONTROLO DAS EMISSÕES DE POLUENTES PARA O AR 

O Decreto-Lei nº 39/2018 estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes 
para o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193. 

Decreto-Lei n.º 39/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11 

MOBILIDADE DOS TRABALHADORES ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS - REQUISITOS 

O Decreto-Lei nº 40/2018 estabelece requisitos mínimos para uma maior mobilidade dos 
trabalhadores entre os Estados-Membros mediante a aquisição e manutenção dos direitos a pensão 
complementar, transpondo a Diretiva 2014/50/UE. 

Decreto-Lei n.º 40/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11 

CONTABILIDADE  

A Comissão de Normalização Contabilística, divulgou três novas FAQs relativas ao SNC-AP: 

 Aplicação do SNC-AP a entidades públicas reclassificadas 

 Consolidação de Municípios com Serviços Municipalizados ou Intermunicipalizados na 

contabilidade orçamental e financeira 

 Reconhecimento de bens de investimento nos Serviços Municipalizados ou 

Intermunicipalizados 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 178/2018 procede à segunda alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março. 

Portaria n.º 178/2018 - Diário da República n.º 117/2018, Série I de 2018-06-20 

 

 

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/application/external/eurolex?15L2193
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487878/details/maximized?serie=I&day=2018-06-11&date=2018-06-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0050
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487879/details/maximized?serie=I&day=2018-06-11&date=2018-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106579662/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115552977/details/maximized?serie=I&day=2018-06-20&date=2018-06-01

