BOLETIM QUINZENAL 6/2021
ATUALIDADES LEGAIS
MARÇO 2021 – 2.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA > Decreto do Presidente da República 31-A/2021: Renova a situação
de emergência até 15 de abril de 2021, com fundamento numa calamidade pública;
Diploma
Regulamentação

✓ DESCONFINAMENTO > Resolução do Conselho de Ministros 19/2021: Define uma estratégia de
levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à atual pandemia;
Consultar

✓ TESTAGEM > Portaria 56/2021 de 12 de março: Estabelece um regime excecional para a
realização em autoteste de testes rápidos de antigénio, realizados em amostras da área nasal
anterior interna;
Consultar

✓ PRORROGAÇÃO DE PRAZOS > Decreto-Lei 22-A/2021 de 17 de março: Prorroga diversos prazos
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, designadamente a realização das assembleias
gerais de apreciação de contas até 30 de junho;
Diploma
Resumo DRE
Resumo APECA

✓ EDUCAÇÃO > Decreto-Lei 22-D/2021 de 22 de março: Estabelece medidas excecionais relativas
à pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e secundário, quanto à
avaliação e certificação das aprendizagens;
Diploma
Resumo DRE

✓ PROFISSIONAIS DE SAÚDE > Portaria 69/2021 de 24 de março: Define os termos de atribuição do
subsídio mensal de risco aos profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia;
Consultar

✓ «PROGRAMA APOIAR» > Portaria 69-A/2021 de 24 de março: Altera o Regulamento do
«Programa APOIAR»;
Diploma
Resumo OCC
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✓ APOIO ÀS EMPRESAS >
Decreto-Lei 23-A/2021 de 24 de março: Estabelece diversas medidas de apoio aos
trabalhadores e empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Diploma
Resumo DRE
Resumo APECA

Portal do Governo: Reforço dos apoios à economia e ao emprego;
Documento
Resumo PLMJ

✓ APOIOS COVID-19 > Portal da Segurança Social: Prazos de requerimento no mês de abril;
Consultar

✓ ENSINO SUPERIOR > Portal do Governo: Recomendação às instituições científicas e de ensino
superior no contexto das medidas de desconfinamento controlado definidas pelo Governo;
Consultar

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ PAGAMENTO DE IMPOSTOS > Decreto-Lei 24/2021 de 26 de março: Flexibiliza diversas obrigações
fiscais e contributivas, e aprova um regime excecional de planos prestacionais;
Diploma
Resumo DRE
Resumo OCC

✓ IRS >
Ofício-Circulado 20231/2021: Declaração de rendimentos Modelo 3, vigente em 2021;
Consultar

Ofício-Circulado 90032/2021: Inscrição eletrónica como residente não habitual – Novas
funcionalidades;
Consultar

✓ IRC > OCC: Simuladores PEC 2021 e tributações autónomas para 2020;
Consultar

✓ IMPORTAÇÕES >
Portal das Finanças: Liquidações aduaneiras consideradas na Declaração Periódica (DP) do
IVA – Novas funcionalidades;
Informação AT
Folheto

Taxas de câmbio de referência vigentes em abril, para determinação do valor aduaneiro;
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ DRI > Despacho 2733/2021 do SESS: Correção sem penalidades, das declarações de
remunerações de março a dezembro de 2020 por entidades abrangidas pelas medidas de
apoio à pandemia, até 30 de junho de 2021;
Despacho
Resumo APECA

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ EXPORTAÇÕES > Resolução do Conselho de Ministros 20/2021: Aprova o «Programa Internacionalizar 2030»;
Consultar

✓ CONTABILIDADE > CNC: Tratamento contabilística dos apoios governamentais no âmbito da
pandemia de COVID-19 – Recomendações genérica e relativa ao «Programa APOIAR»;
Genérica
Programa APOIAR

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONFERÊNCIAS PROCEDIMENTAIS > Portal do Governo: Guia prático para a realização de
conferências procedimentais obrigatórias;
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS
✓ MORATÓRIAS DE CRÉDITO > Comunicado do Banco de Portugal: Informação estatística relativa
aos empréstimos abrangidos por moratórias pública e privadas;
Consultar

✓ AUDITORES > CMVM: Deveres de reporte no âmbito da prevenção do branqueamento de
capitais e financiamento do terrorismo – Perguntas e respostas;
Consultar
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⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até quarta-feira 31 de março
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de alterações pelos sujeitos passivos enquadrados no
regime simplificado da categoria B que pretendam optar pelo regime da contabilidade
organizada, ou reciprocamente, no exercício de 2021;
Inscrição eletrónica como residente fiscal não habitual, quando inscrito como residente em
território português no ano de 2020;
IRC >
Entrega eletrónica da declaração de alterações pelas sociedades que pretendam optar (ou
cessar) pelo Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS), ou ainda
comunicar a inclusão / saída de sociedades do perímetro, no exercício de 2021;
Entrega eletrónica da declaração de alterações a fim da opção (ou renúncia) pela exclusão
da tributação dos resultados imputáveis a estabelecimento estável situado fora do território
português (sucursal), no ano de 2021;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de janeiro de 2021;
IRS / E-FATURA > Reclamação eletrónica das deduções à coleta decorrentes das faturas
comunicadas, no âmbito da declaração de rendimentos Modelo 3 do exercício de 2020;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de março;
ADICIONAL AO IMI > Identificação dos herdeiros e respetivas quotas no âmbito das heranças
indivisas, a fim da tributação reportada ao ano de 2021;
SOCIEDADES COMERCIAIS > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 30 DE JUNHO) Apreciação em assembleia geral
do relatório de gestão e contas individuais relativos ao exercício de 2020;
SILIAMB > Envio eletrónico do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) referente ao
ano de 2020;
✓ Até quarta-feira 7 de abril
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > Comunicação eletrónica à CMVM dos relatórios de auditoria
emitidos no 1.º trimestre de 2021;
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✓ Até segunda-feira 12 de abril
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
março de 2021;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas no
mês de março de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de março de 2021;
✓ Até quinta-feira 15 de abril
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de março de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês de
março de 2021;
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 30 DE JUNHO) Entrega eletrónica do relatório anual
de atividade social reportado ao exercício de 2020;
FÉRIAS > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 15 DE MAIO) Elaboração do mapa de férias referente ao ano
de 2021, e afixação nas instalações do empregador entre 15 de abril e 31 de outubro.
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