
 
 

NEWSLETTER  

OUTUBRO 2022 

 

EM DESTAQUE 

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística divulgou em outubro de 2022, 

a FAQ 50, para o setor público. 

 

 

Arrendamento 

 

Em 21 de outubro foi publicada a Lei nº 19/2022, que veio determinar, 

nomeadamente: 

 

• O coeficiente de atualização de rendas para 2023; 

• Criar um apoio extraordinário ao arrendamento; 

• Reduzir a taxa de IVA no fornecimento de eletricidade. 

 

 

Coeficientes de desvalorização da moeda – Bens alienados em 2022 

 

Em 20 de outubro, foi publicada a Portaria nº 253/2022, que procedeu à 

atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e 

direitos alienados em 2022. 

 

 

Medidas Covid 19 – Cessação de Vigência 

Em 24 de outubro, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros nº 

96/2022, que veio determinar a cessação de vigência de resoluções do 

Conselho de Ministros, publicadas, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

 

Arrendamento  

 

A Lei nº 19/2022, de 21 de outubro, vem determinar o coeficiente de atualização de 

rendas para 2023, cria um apoio extraordinário ao arrendamento, reduz o IVA no 

fornecimento de eletricidade, estabelece um regime transitório de atualização das 

pensões, estabelece um regime de resgate de planos de poupança e determina a 

impenhorabilidade de apoios às famílias. 

 

A presente Lei: 

 

• Fixa o coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de 

arrendamento urbano e rural, a vigorar no ano civil de 2023, para 1,02; 

• Estabelece um apoio extraordinário à tributação dos rendimentos prediais 

decorrentes de contratos de arrendamento auferidos em 2023; 

• Reduz transitoriamente a taxa do imposto sobre o valor acrescentado aplicável 

a fornecimentos de eletricidade; 

• Estabelece um regime transitório de atualização de pensões; 

• Estabelece um regime de resgate de planos de poupança sem penalização; e, 

• Determina a impenhorabilidade dos apoios às famílias. 

 

Lei n.º 19/2022 - Diário da República n.º 204/2022, Série I de 2022-10-21 

 

O Aviso n.º 20809A/2022, de 28 de outubro, divulgou que, sem prejuízo do estabelecido 

na Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, que determinou o coeficiente de atualização de 

rendas para 2023, o coeficiente que resulta do disposto no n. º1 do artigo 24º da Lei n.º 

6/2006, de27defevereiro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento, e no n.º 5 do 

artigo11º do Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, que aprovou o Novo Regime 

de Arrendamento Rural, é de 1,0543. 

 

Aviso n.º 20809-A/2022 - Diário da República n.º 209/2022, 1º Suplemento, Série II de 

2022-10-28 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2022-202455960
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/20809-a-2022-202787512
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/20809-a-2022-202787512


 
 
 

Coeficientes de desvalorização da moeda – Bens alienados em 2022 

 

A Portaria nº 253/2022, de 20 de outubro, vem proceder à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2022. 

 

Portaria n.º 253/2022 - Diário da República n.º 203/2022, Série I de 2022-10-20 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Autarquias Locais 

 

O Decreto-Lei nº 76/2022, de 31 de outubro, vem habilitar a delegação de competências 

atribuídas às câmaras municipais no domínio do estacionamento público nas entidades 

intermunicipais e nas associações de municípios de fins específicos. 

 

Decreto-Lei nº 76/2022 - Diário da República n.º 210/2022, Série I de 2022-10-31 

 

Medidas Covid 19 – cessação de vigência 

 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2022, de 24 de outubro, veio determinar a 

cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2022 - Diário da República n.º 205/2022, Série I 

de 2022-10-24 

 

A Declaração de Retificação nº 28/2022, de 28 de outubro, vem retificar o Decreto-Lei n.º 

66-A/2022, de 30 de setembro, que determina a cessação de vigência de decretos-leis 

publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Declaração de Retificação nº 28/2022 - Diário da República n.º 209/2022, Série I de 2022-

10-28 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/253-2022-202455880
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/76-2022-202849026
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491


 
 
 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

 

Medidas de apoio para mitigação dos efeitos da inflação 

 

O Decreto-Lei nº 67/2022, de 4 de outubro vem estabelecer medidas excecionais de apoio às 

empresas e à economia social, para mitigação dos efeitos da inflação. 

 

Decreto-Lei nº 67/2022 - Diário da República n.º 192/2022, Série I de 2022-10-04 

 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2022, de 4 de outubro, da Presidência do 

Conselho de Ministros, estabeleceu medidas de apoio às empresas em face do aumento dos 

preços da energia. 

 

Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2022 - Diário da República n.º 192/2022, Série I 

de 2022-10-04 

 

CONTABILIDADE 

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

 

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à divulgação da FAQ 50 – Liquidações 

e Obrigações a considerar na Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por 

Natureza, relativa a liquidações e obrigações que devem ser consideradas na Demonstração 

Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza, para o setor público. 

 

Pretendendo-se com esta FAQ, proporcionar informação direta, na ótica orçamental, sobre 

as dívidas a pagar e a receber para com e de entidades externas ao perímetro de consolidação 

considerado, respetivamente, e facilitar a verificabilidade e conciliação da relação entre as 

demonstrações orçamentais consolidadas e as demonstrações financeiras consolidadas, não 

obstante, existirem algumas diferenças de mensuração entre a orçamental e a financeira. 
 

FAQ 50 - Setor Público 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2022-201838710
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/87-2022-201838711
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/87-2022-201838711
https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html


 
 
 

INTERPRETAÇÕES / ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL / 

JURISPRUDÊNCIA 

IRS – Apoio Extraordinário atribuído pela AT a titulares de rendimentos – FAQ’s 
 

O Ofício Circulado nº 20245, de 26 de outubro, procedeu à divulgação das FAQ´s (perguntas 

frequentes), referentes ao apoio extraordinário atribuído pela AT a titulares de rendimentos. 

Estas FAQ´s podem também ser consultadas no Portal das Finanças em “Cidadãos_Apoio ao 

contribuinte_Questões frequentes_FAQ_IRS_Rendimentos/Deduções/Taxas_Rend. Outras 

Questões. 

Ofício Circulado nº 20245, de 26 de outubro de 2022, do Gabinete da Subdiretora-Geral do 

Imposto sobre o Rendimento e das Relações Internacionais 
 

IVA – Silvicultura – Transmissão de madeira com e sem transformação 
 

O Ofício Circulado nº 30250, de 24 de outubro, divulgou no âmbito da atualização do 

conceito de “madeira” por parte da AT, para efeitos das verbas 5.4 e 5.5 da Lista I anexa ao 

Código do IVA, das operações efetuadas pelos sujeitos passivos no que respeita à transmissão 

de madeira que seja ou não transformada pelos mesmos. 
 

O conceito de “madeira”, neste âmbito passa a ser: “Produto resultante do abate, poda ou 

limpeza lenhosa, incluindo os respetivos sobrantes. Este conceito abrange os troncos, com 

ou sem casca, a lenha e, bem assim, as aparas, estilha e demais excedentes vegetais”. 
 

Ofício Circulado nº 30250, de 24 de outubro de 2022, da Área de Gestão Tributária - IVA 

 

Mecanismo temporário de antecipação do Portugal 2030 – Projetos Conjuntos 

 

O Despacho nº 12314-A/2022, da presidência do Conselho de Ministros, Finanças, Economia 

e Mar e Coesão Territorial – Gabinetes da Ministra da Presidência, dos Ministros das 

Finanças e da Economia e do Mar e da Coesão Territorial, veio autorizar a publicação do 

aviso de abertura das candidaturas ao sistema de incentivos às Empresas na tipologia de 

investimento “ Internacionalização das PME´s”, na modalidade de Projetos Conjuntos, ao 

abrigo do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030. 
 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20245_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20245_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30250_2022.pdf


 
 
 

Despacho nº 12314-A/2022 - Diário da República nº 203/2022, 3º Suplemento, Série II, de 

2022-10-20 

 

 

Informações Úteis 

 

Autoridade Tributária – Acordos Prévios sobre Preços de Transferência 

 

No quadro da publicação da Portaria n.º 267/2021, de 26 de novembro, foi disponibilizado, 

em 4 de outubro de 2022, o folheto informativo relativo aos APPT, que reúne a informação 

chave relativamente às diversas fases de celebração de um APPT. 

 

Portal das Finanças - Folheto Informativo - Acordos Prévios sobre Preços de Transferência 

 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – Formulário de Registo de Prestadores 

de Serviços 

 

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), disponibilizou no seu site, o 

formulário para registo obrigatório dos prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas 

coletivas ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica, previstos na Lei nº 

87/2017, de 18 de agosto, que estabeleceu medidas de combate ao branqueamento de capitais 

e financiamento ao terrorismo. 

 

ASAE - Registo de Prestadores de Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

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/dre/detalhe/despacho/12314-a-2022-202511631
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12314-a-2022-202511631
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_267_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/APPT.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/APPT_Folheto_Informativo.aspx
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-108024643
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-108024643
https://ww2.asae.gov.pt/ords/f?p=101:1
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 

 


