
 
 

 

 

EM DESTAQUE 

 

DECRETO-LEI 28/2019 – ALTERAÇÃO DE PRAZOS 

 

O Decreto-Lei nº 28/2019 procedeu à regulamentação das 
obrigações relativas ao processamento de faturas e outros 
documentos fiscalmente relevantes bem como das obrigações de 
conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte 
que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA. 

Em 27 de junho de 2019, foi publicado o Despacho nº 254/2019 – 

XXI do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o qual prorroga 

diversos prazos para o cumprimento de obrigações decorrentes do 

referido Decreto-Lei. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRS/IVA – PROCESSAMENTO DE FATURAS E OUTROS DOCUMENTOS – ALTERAÇÃO DE PRAZOS 

O Decreto-Lei nº 28/2019 procedeu à regulamentação das obrigações relativas ao processamento de 
faturas e outros documentos fiscalmente relevantes bem como das obrigações de conservação de 
livros, registos e respetivos documentos de suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA. 

Em 27 de junho de 2019, foi publicado o Despacho nº 254/2019 – XXI do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais, o qual prorroga diversos prazos para o cumprimento de obrigações decorrentes do 

Decreto-Lei nº 28/2019, nomeadamente: 

 As obrigações a que se referem as alíneas a) e b) do Despacho nº 85/2019-XXI, de 1 de março 

de 2019, podem ser cumpridas sem penalidades até ao dia 1 de janeiro de 2020. 

 

 As obrigações de comunicação da informação relativa aos estabelecimentos previstas no 

artigo 34º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, devem ser cumpridas até ao dia 31 

de outubro de 2019, pelos sujeitos passivos que já exerçam a atividade ou que a tenham 

iniciado até 30 de setembro de 2019, sendo as demais situações comunicadas nos 30 dias 

posteriores ao início da atividade ou à ocorrência das alterações. 

A AT deverá divulgar, até 1 de outubro de 2019, as orientações administrativas necessárias ao 
esclarecimento das dúvidas que têm sido suscitadas relativamente a alguns aspetos do referido 
Decreto-Lei. 

LEGISLAÇÃO 

REGIME JURÍDICO DE AUTONOMIA DE GESTÃO DOS MUSEUS, MONUMENTOS E PALÁCIOS 

O Decreto-Lei nº 78/2019 aprova o regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, 
monumentos e palácios. 

Decreto-Lei n.º 78/2019 - Diário da República n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05 

PROGRAMA ARRENDAMENTO ACESSÍVEL 

As Portarias nº 175/2019, 176/2019, 177/2019 e 179/2019 regulamentam diversas disposições do 
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível: 

 Portaria nº 175/2019: registo de candidatura  

 Portaria nº 176/2019: limites de renda aplicáveis 

 Portaria nº 177/2019: inscrição de alojamentos  

 Portaria nº 179/2019: estabelece os requisitos imperativos das várias garantias aplicáveis às 
garantias de seguro de arrendamento acessível. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122498959/details/maximized?serie=I&day=2019-06-05&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/normal?l=1


 
 

Portaria n.º 175/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 2019-06-06 

Portaria n.º 176/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 2019-06-06 

Portaria n.º 177/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 2019-06-06 

Portaria n.º 179/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série I de 2019-06-07 

REGIMES JURÍDICOS DE PROTEÇÃO NAS EVENTUALIDADES DE INVALIDEZ, VELHICE E MORTE 

O Decreto-Lei nº 79/2019 altera os regimes jurídicos de proteção nas eventualidades de invalidez, 
velhice e morte do regime geral de segurança social, alargando as situações em que é possível a 
atribuição de pensões provisórias. 

Decreto-Lei n.º 79/2019 - Diário da República n.º 113/2019, Série I de 2019-06-14 

CÓDIGO CIVIL – Nº 7 DO ARTº 1041 - INTERPRETAÇÃO 

A Lei nº 43/2019 procede à interpretação autêntica do n.º 7 do artigo 1041.º do Código Civil, aditado 
pelo artigo 2.º da Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, que estabelece medidas destinadas a corrigir 
situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do 
arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade. 

Lei n.º 43/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21 

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019 

O Decreto-Lei nº 84/2019 estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado 
para 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 

Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28 

RCBE – REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 200/2019 estabelece os prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 
13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto. 

De acordo com o artº 2º da referida portaria, a declaração inicial das entidades sujeitas ao RCBE 
constituídas à data de entrada em vigor da presente portaria deve ser efetuada, de forma faseada, 
nos termos seguintes: 

a) Até 31 de outubro de 2019, as entidades sujeitas a registo comercial; 

b) Até 30 de novembro de 2019, as demais entidades sujeitas ao RCBE. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520772/details/maximized?serie=I&day=2019-06-06&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520773/details/maximized?serie=I&day=2019-06-06&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122520774/details/maximized?serie=I&day=2019-06-06&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized?serie=I&day=2019-06-07&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122572388/details/maximized?serie=I&day=2019-06-14&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119397715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122627508/details/maximized?serie=I&day=2019-06-21&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117537583/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116130016/details/normal?l=1


 
 

Portaria n.º 200/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 182/2019 regula o regime excecional aplicável à apresentação dos pedidos de 
pagamento relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores no 
âmbito do PDR2020. 

Portaria n.º 182/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série I de 2019-06-11 

O Decreto Legislativo Regional nº 14/2019/A procede à segunda alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2010/A, de 23 de fevereiro, que estabelece o sistema de incentivos à produção de 
energia a partir de fontes renováveis da Região Autónoma dos Açores – PROENERGIA. 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2019/A - Diário da República n.º 112/2019, Série I de 2019-06-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/web/guest/home/-/dre/122747585/details/maximized?serie=I&day=2019-06-28&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122541300/details/maximized?serie=I&day=2019-06-11&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/609618/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/609618/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549969/details/maximized?serie=I&day=2019-06-12&date=2019-06-01

