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EM DESTAQUE 

 

 

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística divulgou em 13 de setembro de 

2022, a FAQ 42, para o setor público. 

 

 

 

 

Medidas Covid 19 – Cessação de Vigência 

Em 30 de setembro, foi publicado o Decreto-Lei nº 66-A5/2022, que veio 

determinar a cessação de vigência de decretos-lei, publicados, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 
 

 

 

 

Inspeção Tributária e Aduaneira 

 

Em 20 de setembro, a Autoridade Tributária e Aduaneira, publicou no 

Portal de Finanças, que vai intensificar as suas ações de controlo das 

obrigações de faturação. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

 

 

Modelos de Faturas, Recibo e de Fatura-Recibo 

 

A Portaria nº 243/2022, de 23 de setembro, veio alterar a Portaria n.º 338/2015, de 8 de 

outubro, que aprova os modelos de fatura, de recibo e de fatura-recibo, bem como as 

respetivas instruções de preenchimento, de acordo com as redações do artigo 115.º do 

Código do IRS e do artigo 29.º do Código do IVA. 

 

Portaria n.º 243/2022 - Diário da República n.º 185/2022, Série I de 2022-09-23 

 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Medidas Covid 19 – cessação de vigência 

 

O Decreto-Lei nº 66-A/2022, de 30 de setembro, veio determinar a cessação de vigência de 

decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, tendo sido assim 

decidido não prorrogar a situação de alerta no território nacional continental, no âmbito da 

pandemia da COVID-19. 

 

Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

 

O Decreto-Lei nº 64/2022, de 27 de setembro, veio alterar o Estatuto dos Profissionais da 

Área da Cultura. 

 

Decreto-Lei nº 64/2022 - Diário da República n.º 187/2022, Série I de 2022-09-27 

 

  

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/338-2015-70485720
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/243-2022-201414022
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/64-2022-201509698


 
 

 

Agricultura 

 

A Portaria nº 244/2022, de 26 de setembro, vem proceder à primeira alteração, da Portaria 

n.º 265/84, de 26 de abril, que determina o prazo de apresentação pelos produtores de vinho 

ou de uvas para venda com destino à vinificação da declaração de produção de uvas ou de 

vinhos, de derivados ou de subprodutos de vinificação, nos organismos vinícolas com ação 

de disciplina no sector, até 30 de novembro de cada ano. 

O Decreto-Lei nº 57/2022, de 25 de agosto, simplificou a tramitação do incidente de 

verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência, vindo a produzir 

alterações aos artigos nº 129º e 130º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

 

Portaria nº 244/2022 - Diário da República n.º 186/2022, Série I de 2022-09-26 

 

Legislação do Trabalho 

 

A Portaria nº 218/2022, de 1 de setembro, vem proceder à quarta alteração da Portaria n.º 

182/2018, de 22 de junho, que regula as condições de trabalho dos trabalhadores 

administrativos não abrangidos por regulamentação coletiva específica. 

 

Portaria nº 218/2022 - Diário da República n.º 169/2022, Série I de 2022-09-01 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

Região Autónoma dos Açores – PRR- “SOLENERGE” 

 

O Decreto Regulamentar nº 17/2022/A, de 8 de setembro, vem regulamentar a atribuição de 

incentivos financeiros para a aquisição e instalação de sistemas solares fotovoltaicos a 

instalar na Região Autónoma dos Açores, no âmbito do Plano de recuperação e Resiliência, 

designado por “SOLENERGE”. 

 

Decreto Regulamentar Regional nº 17/2022/A - Diário da República n.º 174/2022, Série I 

de 2022-09-08 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/265-1984-655085
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/265-1984-655085
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/244-2022-201450534
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/182-2018-115561641
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/182-2018-115561641
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/218-2022-200477769
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/17-2022-200810875
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/17-2022-200810875


 
 

 

 

Setor da Pesca – Medidas de Apoio 

 

 

A Portaria nº 225/2022, de 6 de setembro, veio estabelecer as condições e os procedimentos 

aplicáveis à atribuição, em 2022, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao setor 

da pesca, que corresponde a uma redução no preço final da gasolina e do gás de petróleo 

liquefeito (GPL) consumidos na pequena pesca artesanal e costeira, na pequena aquicultura 

e na salicultura, equivalente ao que resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo 

consumido na pesca. 

 

Portaria nº 225/2022 - Diário da República n.º 172/2022, Série I de 2022-09-06 

 

 

 

CONTABILIDADE 

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

 

A Comissão de Normalização Contabilística, procedeu à divulgação da FAQ 42 – 

Transferências obtidas com condições decorrentes de acordos ou contratos, para o setor 

público, em 13 de setembro de 2022. Esta atualização concretizou-se com a introdução de 

um último parágrafo relativo às Entidades Públicas Relacionadas – EPRs. 

 

FAQ 42 - Setor Público 

 

 

  

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/225-2022-200691264
https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html


 
 

 

Informações Úteis 

 

Inspeção Tributária e Aduaneira 

 

A Autoridade Tributária e Aduaneira, em 20 de setembro, publicou no Portal de Finanças, 

que vai intensificar as suas ações de controlo das obrigações de faturação. 

As referidas ações, decorrerão a nível nacional e recairão, particularmente, sobre o controlo 

das obrigações de faturação por parte dos operadores económicos, visando identificar, 

designadamente, as seguintes situações: 

 

• Não emissão de fatura; 

 

• Não observância dos requisitos formais dos documentos emitidos; 

 

• Não utilização de Programa de Faturação Certificado; 

 

• Falta do Código QR nos documentos emitidos por Programas de Faturação 

Certificados. 

 

Inspeção Tributária e Aduaneira - Portal das Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Inspecao_Tributaria_Aduaneira.aspx
mailto:sroc@mca.pt


 
 

 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Síntese 
 

 

 

 

 

 

AUDITORIA 

• Auditoria Financeira e revisão legal das 

contas 

• Auditorias com finalidades específicas 

• Auditorias de cumprimento de contratos 

ou de normas 

• Auditorias ao sector público 

• Auditorias a projetos subsidiados 

• Auditoria a demonstrações financeiras 

consolidadas 

• Apoio administrativo e financeiro a 

micro e PMEs 

• Auditoria Interna de médias e grandes 

empresas. 

 

CONTABILIDADE 

 

• Outsourcing/Business services 

• Assessoria contabilística 

• Preparação de demonstrações 

financeiras com base em diferentes 

normativos contabilísticos 

• Consolidação de contas 

• Processamento informático de 

contabilidade e elaboração de relatórios 

periódicos 

• Processamento de salários 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIA 

• Avaliação de empresas 

• Fusões / aquisições de empresas 

• Serviços de “due diligence” 

• Análise e desenvolvimento dos sistemas de controlo interno 

• Apoio à seleção e desenvolvimento de sistemas de informação 

• Estudos económicos e financeiros 

• Elaboração de planos de negócios 

• Análise e desenvolvimento dos modelos de organização e dos processos operacionais e 

administrativos 

• Avaliação imobiliária 

• Consultoria estratégica 

• Preparação de candidaturas a fundos europeus 

• Pareceres no âmbito do Processo extraordinário de recuperação de empresas (PEVE) 

• Gestão financeira de microempresas e start-ups 

FORMAÇÃO 

• Formação em matérias 

contabilístico-fiscais 

 

FISCALIDADE 

• Assessoria fiscal 

• Revisão de declarações fiscais 

• Revisão de procedimentos e 

preparação de dossiers de preços de 

transferência 

• Auditorias fiscais 

• Assessoria na preparação de 

reclamações e impugnações 

• Declarações para reembolso de IVA – 

clientes cobrança duvidosa e 

incobráveis 

 


