BOLETIM QUINZENAL 12/2020
ATUALIDADES LEGAIS
JUNHO 2020 – 2.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE CALAMIDADE > Resolução do Conselho de Ministros 43-B/2020: Prorroga a
situação de calamidade até 28 de junho;
Consultar

✓ MORATÓRIA DE CRÉDITOS > Decreto-Lei 26/2020 de 16 de junho: Altera as medidas de
proteção dos créditos das famílias, empresas, IPSS e demais entidades da economia social,
bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado;
Diploma
Resumo PLMJ
Estatística BdP

✓ LAY-OFF SIMPLIFICADO >
Decreto-Lei 27-B/2020 de 19 de junho: Prorroga até 30 de setembro, o apoio extraordinário
à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras
medidas de proteção ao emprego;
Diploma
Resumo APECA

Portal da Segurança Social: Formulário eletrónico (online) disponível para novos pedidos ou
de prorrogação de lay-off;
Informação SS
Pedidos – Procedimentos
Desistência – Procedimentos

✓ PRAIAS > Portaria 139-A/2020 de 12 de junho: Altera a Portaria 136/2020 de 4 de junho, que
qualifica para o ano de 2020 as praias de uso limitado, marítimas e fluviais;
Consultar

✓ AGRICULTURA > Portaria 148-B/2020 de 19 de junho: Estabelece medidas excecionais e
temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, aplicáveis ao regime da pequena
agricultura e ao regime de pagamento redistributivo;
Consultar
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✓ SERVIÇOS ESSENCIAIS > Portaria 149/2020 de 22 de junho: Define e regulamenta a
demonstração da quebra de rendimentos para efeito da não suspensão do fornecimento de
água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas;
Consultar

✓ SETOR SOCIAL > Portaria 160/2020 de 26 de junho: Alarga até 30 de setembro o prazo de
vigência da medida excecional relativa às comparticipações financeiras da segurança social,
aprovado pela Portaria 85-A/2020 de 3 de abril;
Consultar

✓ FRONTEIRAS > Resolução do Conselho de Ministros 43-A/2020: Prorroga até 30 de junho, a
reposição do controlo de pessoas nas fronteiras;
Consultar

✓ IMPOSTOS > Portal das Finanças: Cumprimento de obrigações fiscais no âmbito da pandemia
– FAQ’s relacionadas com pagamento de impostos;
Consultar

✓ EMPRESAS > Banco de Portugal: Resultados do inquérito relativo ao impacto da pandemia
nas empresas – 1.º semestre de 2020;
Consultar

✓ CONTABILIDADE > CNC: Recomendações relacionadas com a pandemia (atualização);
Setor Empresarial
Setor Público

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ ORÇAMENTO DO ESTADO > Proposta de Lei 33/XIV: Aprova o Orçamento Suplementar 2020;
Proposta
Resumo OCC
Resumo PwC

✓ IVA > Despacho 229/2020-XXII do SEAF: Prorrogação dos prazos de entrega das declarações
periódicas referentes aos meses de maio (17 de julho), junho (17 de agosto), 2.º trimestre
(22 de agosto), e respetivos pagamentos (dia 25 de cada mês);
Consultar

✓ IRC > Portal das Finanças: Manual de correção de erros centrais da declaração Modelo 22;
Consultar

✓ IES > Portal das Finanças: Envio eletrónico da declaração anual e respetivos anexos
reportados ao ano de 2019, até dia 7 de agosto;
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PENSÕES > Portal da Segurança Social: Pedido da pensão de invalidez disponível online;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Atualização de mail e NIB na Seg. Social Direta;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONTABILIDADE (SNC-AP) > CNC: Nova FAQ 41 para o setor público – «Reconhecimento no
subsistema da Contabilidade Financeira da devolução / entrega de saldos de gerência»;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ PROJETOS DE INVESTIMENTO > Portaria 140/2020 de 15 de julho: Oitava alteração ao
Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização anexo à
Portaria 57-A/2015 de 27 de fevereiro;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até terça-feira 30 de junho
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 3 referente ao exercício de 2019;
Confirmação da liquidação provisória no âmbito da declaração automática de rendimentos;
Envio eletrónico da declaração Modelo 49 a fim da prorrogação do prazo de entrega da
declaração Modelo 3, decorrente de rendimentos auferidos no estrangeiro no ano de 2019
e cujo imposto no Estado da fonte ainda não esteja determinado;
Entrega eletrónica da declaração Modelo 19, pelas entidades patronais que beneficiaram
no exercício de 2019, trabalhadores ou membros de órgãos sociais com valores mobiliários
decorrentes de planos de opção, subscrição, atribuição ou equivalentes;
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✓ Até terça-feira 30 de junho (continuação)
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de abril de 2020;
SOCIEDADES COMERCIAIS > (PRAZO PRORROGADO) Apreciação em assembleia geral do relatório
de gestão e contas individuais relativos ao ano de 2019;
MUNICÍPIOS > (PRAZO PRORROGADO) Prestação eletrónica de contas individuais ao Tribunal de
Contas, referentes ao exercício de 2019;
SGPS > Comunicação eletrónica à Inspeção-Geral das Finanças das participações financeiras
detidas em 31 de dezembro de 2019 pelas Sociedades Gestoras de Participações Sociais;
FATURAÇÃO > (PRAZO PRORROGADO) Comunicação eletrónica de informação relativa aos
estabelecimentos, sistemas e séries de faturação, nos termos dos artigos 34.º e 35.º do
Decreto-Lei 28/2019 de 15 de fevereiro;
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > (PRAZO PRORROGADO)
Envio à OROC do mapa e relatório anual de formação profissional realizada no ano de 2019;
Prestação de informação relativa à faturação e rendimentos auferidos no exercício de 2019;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de junho;
✓ Até terça-feira 7 de julho
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > Comunicação eletrónica à CMVM dos relatórios de auditoria
emitidos no 2.º trimestre de 2020;
✓ Até sexta-feira 10 de julho
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
junho de 2020;
IVA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 17 DE JULHO) Entrega eletrónica da declaração periódica
referente ao mês de maio de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de junho de 2020;
✓ Até segunda-feira 13 de julho
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de junho de 2020;
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✓ Até quarta-feira 15 de julho
IVA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 25 DE JULHO) Pagamento do imposto relativo à declaração
periódica do mês de maio de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal
(acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de junho de 2020;
IES > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 7 DE AGOSTO) Envio eletrónico da declaração anual e
respetivos anexos, reportados ao ano de 2019;
DOSSIER FISCAL > Constituição e entrega quando aplicável, do processo de documentação
fiscal referente ao exercício de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de junho de 2020.
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