
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

DISPENSA DE PEC 

 
 

O oficio circulado nº 20208 esclarece o alcance da dispensa do 
PEC prevista na alínea e) do n.º 11 do art.º 106.º do Código do 
IRC (CIRC), aditada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
(Lei do OE para 2019). 

Ficam dispensados do pagamento especial por conta os 
sujeitos passivos que se encontrem nas situações elencadas 
nas alíneas a) a e) do n.º 11 do referido artigo 106.º. São 
assim condições para a dispensa do PEC, nos termos da 
referida alínea e) do n.º 11 do artigo 106.º do CIRC, o 
cumprimento, dentro do respetivo prazo legal, das obrigações 
declarativas (Mod.22 e IES) relativas aos dois períodos de 
tributação anteriores àquele a que o PEC respeita. 

No caso do PEC relativo ao período de tributação de 2019 são 
condições para a dispensa deste pagamento a entrega 
atempada das declarações Mod.22 e IES referentes aos 
períodos de tributação de 2017 e de 2018. A aplicação desta 
dispensa não carece de qualquer procedimento prévio  
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRS - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PARA RENDA ACESSÍVEL 

A Declaração de Retificação nº 7-A/2019 procede à retificação à Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro, 
«Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cria condições de acesso a 
incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda acessível». 

Declaração de Retificação n.º 7-A/2019 - Diário da República n.º 48/2019, 1º Suplemento, Série I 

de 2019-03-08 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

ORÇAMENTO DO ESTADO - RETIFICAÇÃO 

A Declaração de retificação nº 6/2019 retifica a Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o 
Orçamento do Estado para 2019. 

Declaração de Retificação n.º 6/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série I de 2019-03-01 

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

O Decreto-Lei nº 32/2019 alarga a competência dos órgãos municipais no domínio do policiamento 
de proximidade. 

Decreto-Lei n.º 32/2019 - Diário da República n.º 44/2019, Série I de 2019-03-04 

A Declaração de Retificação nº 10/2019 retifica o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, da 
Educação, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 
para as entidades intermunicipais no domínio da educação, publicado no Diário da República n.º 21, 
1.ª série, de 30 de janeiro de 2019. 

Declaração de Retificação n.º 10/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série I de 2019-03-25 

REGIME GERAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS – ALTERAÇÃO 

A Lei nº 23/2019 transpõe a Diretiva (EU) 2017/2399, do Parlamento e do Conselho, de 12 de 

dezembro de 2017, procedendo à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 199/2006, de 25 de outubro, 

à quadragésima nona alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

e à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de novembro. 

Lei n.º 23/2019 - Diário da República n.º 51/2019, Série I de 2019-03-13 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117658784/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/120696367/details/normal?q=declara%C3%A7%C3%A3o+retifica%C3%A7%C3%A3o+7A%2F2019
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/120696367/details/normal?q=declara%C3%A7%C3%A3o+retifica%C3%A7%C3%A3o+7A%2F2019
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117537583/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454102/details/maximized?serie=I&day=2019-03-01&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454166/details/maximized?serie=I&day=2019-03-04&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/118748848/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121403441/details/maximized?serie=I&day=2019-03-25&date=2019-03-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2399
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/545785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/223423/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120837264/details/maximized?serie=I&day=2019-03-13&date=2019-03-01


 
 

REGULAMENTO DO REGISTO COMERCIAL - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 80/2019 procede à 7.ª alteração do Regulamento do Registo Comercial, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 657-A/2006, de 29 de junho, alterada pelas Portarias n.os 1416-A/2006, de 19 de 
dezembro, 562/2007, de 30 de abril, 234/2008, de 12 de março, 4/2009, de 2 de janeiro, 1256/2009, 
de 14 de outubro, e 233/2018, de 21 de agosto. 

Portaria n.º 80/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série I de 2019-03-18 

ALTERAÇÃO A DIVERSOS CÓDIGOS 

A Lei nº 27/2019 procede à aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, 
multas não penais e outras sanções pecuniárias fixadas em processo judicial, procedendo à sétima 
alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, trigésima terceira alteração ao Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, sétima alteração ao Código de Processo Civil, décima terceira 
alteração ao Regulamento das Custas Processuais, trigésima terceira alteração ao Código de Processo 
Penal, quarta alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 303/98, de 7 de outubro. 

Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28 

REGIME JURÍDICO DE ENTRADA, PERMANÊNCIA, SAÍDA E AFASTAMENTO DE 

ESTRANGEIROS DO TERRITÓRIO NACIONAL 

A Lei nº 28/2019 estabelece uma presunção de entrada legal na concessão de autorização de 
residência para o exercício de atividade profissional, procedendo à sétima alteração à Lei n.º 
23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento 
de estrangeiros do território nacional. 

Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-03-29 

BREXIT - MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA  

A Lei nº 27-A/2019 aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do 
Reino Unido da União Europeia sem acordo. 

Lei n.º 27-A/2019 - Diário da República n.º 62/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-03-28 

CONTABILIDADE – ALTERAÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO (CE) Nº 

1126/2008 

O Regulamento (UE) nº 2019/402 de 13 de março altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que 
adota determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à norma internacional de 
contabilidade 19. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/308698/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/235919/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/521224/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247033/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/396947/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491444/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116130016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121131617/details/maximized?serie=I&day=2019-03-18&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/235931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121665678/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121712771/details/maximized?serie=I&day=2019-03-29&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/121734971/details/normal?q=lei+27A%2F2019


 
 

O Regulamento (UE) nº 2019/412 de 14 de março altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que 
adota determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas internacionais de 
contabilidade 12 e 23 e às normas internacionais de relato financeiro 3 e 11. 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Oficio Circulado nº 20206 de 28 de fevereiro de 2019 - Regime fiscal aplicável a ex-residentes - 

Artigo 12.º-A do Código do IRS 

O Oficio Circulado nº 20206 divulga o entendimento relativo ao regime fiscal aplicável a ex-

residentes, regime que foi aditado no artigo 12.º-A do Código do IRS, pela Lei nº 71/2018, de 31 de 

dezembro 

Oficio Circulado nº 20207 de 13 de março de 2019 - Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir 

de janeiro de 2019. 

O Oficio Circulado nº 20207 identifica as principais alterações introduzidas em cada um dos novos 

modelos de impressos. 

Oficio Circulado nº 30211 de 15 de março de 2019 - IVA - Decreto-Lei nº 28/2019, de 15 de 

fevereiro - Alterações ao Código do IVA. 

O Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, procede à regulamentação das obrigações relativas ao 

processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes e das obrigações de 

conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte, que recaem sobre os sujeitos 

passivos de imposto sobre o valor acrescentado (IVA).O referido diploma consolida e atualiza 

legislação dispersa relativa ao processamento de faturas e de outros documentos fiscalmente 

relevantes, harmonizando regras divergentes em matéria de conservação de documentos. Este ofício 

circulado divulga instruções com o objetivo de clarificar as alterações efetuadas ao Código do IVA. 

Oficio Circulado nº 20208 de 18 de março de 2019 - OE 2019 - Dispensa de Pagamento Especial por 

Conta (PEC). 

O Oficio Circulado nº 20208 esclarece o alcance da dispensa de PEC prevista na alínea e) do n.º 11 do 

art.º 106.º do Código do IRC (CIRC), aditada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Lei do OE para 

2019). 
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