BOLETIM QUINZENAL 15/2020
ATUALIDADES LEGAIS
AGOSTO 2020 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE ALERTA > Resolução do Conselho de Ministros 55-A/2020: Prorroga a situação de
alerta até 14 de agosto em todo o território nacional, com exceção da Área Metropolitana
de Lisboa (situação de contingência);
Consultar

✓ IMPOSTOS > Lei 29/2020 de 31 de julho: Medidas fiscais de apoio às cooperativas, micro,
pequenas e médias empresas no quadro da resposta à pandemia da doença COVID-19,
designadamente a suspensão dos pagamentos por conta de IRC;
Consultar

✓ LAY-OFF SIMPLIFICADO >
Decreto-Lei 46-A/2020 de 30 de julho: Cria a medida de «Apoio à retoma progressiva» da
atividade das empresas em situação de crise com redução temporária do período normal
de trabalho, vigente entre 1 de agosto e 31 de dezembro de 2020;
Diploma
Resumo do Governo
Resumo APECA
Formulário Disponível SSD
Simulador OCC
Quadro Comparativo OCC
Sessão Informativa 10/Agosto - 15hr

Portal do IEFP: Candidatura ao «Incentivo à normalização da atividade empresarial»
prevista no Decreto-Lei 27-B/2020 de 19 de junho;
Informação
Perguntas Frequentes (FAQ's)
Aviso de Abertura

✓ SETOR SOCIAL > Portaria 178/2020 de 28 de julho: Estabelece um sistema de incentivos à
adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado
«Programa Adaptar Social +»;
Diploma
Informação SS

✓ PRAIAS > Decreto-Lei 51/2020 de 7 de agosto: Altera as medidas excecionais e temporárias
relativas à pandemia da doença COVID-19;
Consultar
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✓ SÓCIOS-GERENTES > APECA: Orçamento Suplementar – Novas regras de apoio aos gerentes,
sócios-gerentes (MOE) e empresários em nome individual (ENI);
Consultar

✓ MORATÓRIA DE CRÉDITOS > Banco de Portugal: Prorrogação do prazo até 30 de setembro para
adesão à moratória pública criada pelo Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de março;
Consultar

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ ORÇAMENTO SUPLEMENTAR > APECA: Resumo das disposições fiscais (Lei 27-A/2020);
Consultar

✓ IRC > OCC: Simulador dos Pagamentos por Conta (PPC) de IRC – 2020;
Consultar

✓ SAFT CONTABILIDADE > Decreto-Lei 48/2020 de 3 de agosto: Determina a definição dos
procedimentos a adotar no que se refere à submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à
contabilidade;
Diploma
Resumo DRE
Comunicado OCC

✓ CONTRIBUINTES SINGULARES > Portal das Finanças: Boletim informativo «AT em Contacto» #06
– 2.º trimestre de 2020 (informações e notícias com relevância fiscal);
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PENSÕES > Portaria 179/2020 de 3 de agosto: Aprova os coeficientes de revalorização
aplicáveis na atualização das remunerações anuais registadas que servem de base de
cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2020;
Consultar

✓ SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO > Portal da Segurança Social: Prorrogação extraordinária do
período de concessão ou renovação até 31 de dezembro de 2020;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de agosto de 2020;
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ INCENTIVOS > Portaria 184/2020 de 5 de agosto: Prorroga a suspensão do requisito de não
existência de dívidas (constituídas entre 1 de março e 31 de dezembro de 2020) no âmbito
dos apoios ao emprego e formação profissional;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS > Lei 28/2020 de 28 de julho: Alarga o prazo até 31 de dezembro de 2020 para a
realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias
locais e das entidades intermunicipais;
Consultar

✓ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA > Resolução do Conselho de Ministros 55/2020: Aprova a Estratégia
para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-2023;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ CONTABILIDADE > CNC: Nova FAQ 34 – Conceito de volume de negócios nas SGPS (inclui
dividendos e ganhos decorrentes do método da equivalência patrimonial);
Consultar

✓ SIMPLEX > Portal do Governo: Programa 20/21 – 158 medidas de moderniz. administrativa;
Consultar

✓ JUROS DE MORA > Aviso 10974/2020 da DGTF: Mantém as taxas supletivas de juros
moratórios relativos a créditos de empresas comerciais em 7% e 8% (pagamentos em
atraso previstos no Decreto-Lei 62/2013 de 10 de maio), vigentes no 2.º semestre de 2020;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 10 de agosto
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
julho de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de julho de 2020;
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✓ Até quarta-feira 12 de agosto
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de julho de 2020;
✓ Até sábado 15 de agosto
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de julho de 2020;
✓ Até segunda-feira 17 de agosto
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de
junho de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de julho de 2020;
✓ Até quinta-feira 20 de agosto
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de julho de 2020
(acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
SELO > Pagamento do imposto relativo ao mês de julho de 2020;
IVA > Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de julho de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de julho de 2020;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de julho
de 2020;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de agosto de 2020;
✓ Até sexta-feira 21 de agosto
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de julho de 2020, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até segunda-feira 24 de agosto
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao 2.º
trimestre de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime trimestral;
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✓ Até terça-feira 25 de agosto
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
junho / 2.º trimestre de 2020 (acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
✓ Até segunda-feira 31 de agosto
IRS >
Pagamento (ou reembolso) do imposto relativo ao exercício de 2019, decorrente da
liquidação da declaração de rendimentos Modelo 3, quando efetuada até 31 de julho;
(PRAZO PRORROGADO) Liquidação do 1.º Pagamento por Conta – 2020, pelos titulares de
rendimentos da categoria B;
IRC > (FACULTATIVO) Liquidação do 1.º Pagamento por Conta – 2020, pelas entidades que
apuraram imposto igual ou superior a 200€ no exercício anterior (consultar diploma supra);
DERRAMA ESTADUAL > (PRAZO PRORROGADO) Liquidação do 1.º Pagamento Adicional por Conta
– 2020, pelas entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1,5M€ em 2019;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de junho de 2020;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (um terço) do imposto reportado ao ano de 2019 se
superior a 500€;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de agosto;
SEGURANÇA SOCIAL > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento das contribuições diferidas entre março
e junho de 2020 no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
SOCIEDADES COMERCIAIS > (PRAZO PRORROGADO) Apreciação em assembleia geral do relatório
de gestão e contas consolidadas (ou com aplicação do método da equivalência patrimonial)
referentes ao exercício de 2019;
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 1.º semestre de 2020 pelas
entidades com atividade imobiliária (artigo 20.º do Regulamento 276/2019 do IMPIC).
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