BOLETIM QUINZENAL 11/2020
ATUALIDADES LEGAIS
JUNHO 2020 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE CALAMIDADE > Resolução do Conselho de Ministros 40-A/2020: Prorroga a
situação de calamidade até 14 de junho;
Diploma
Retificação

✓ RECUPERAÇÃO ECONÓMICA > Resolução do Conselho de Ministros 41/2020: Aprova o
Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), vigente até ao final do ano de 2020;
Diploma
Documento
Site Institucional
Resumo PwC

✓ DESCONFINAMENTO > Portal do Governo: Plano de desconfinamento – 3.ª fase;
Consultar

✓ PRAIAS >
Decreto-Lei 24/2020 de 25 de maio: Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias
de banhos para a época balnear de 2020;
Consultar

Portaria 136/2020 de 4 de junho: Procede para o ano de 2020 à identificação das águas
balneares costeiras, fixando as respetivas épocas balneares, bem como à identificação das
praias de banhos onde é assegurada a presença de nadadores-salvadores;
Consultar

✓ SUSPENSÃO DE PRAZOS > Lei 16/2020 de 29 de maio: Altera as medidas excecionais e
temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19;
Diploma
Resumo PLMJ

✓ RENDAS > Lei 17/2020 de 29 de maio: Altera o regime excecional para as situações de mora
nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional;
Consultar

✓ SERVIÇOS ESSENCIAIS > Lei 18/2020 de 29 de maio: Prorroga os prazos das medidas de apoio
às famílias no contexto da atual crise de saúde pública;
Consultar

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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✓ CULTURA > Lei 19/2020 de 29 de maio: Estabelece medidas excecionais e temporárias no
âmbito cultural e artístico;
Consultar

✓ MATÉRIAS DIVERSAS > Decreto-Lei 24-A/2020 de 29 de maio: Altera diversas medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ IVA >
Ofício-Circulado 30222/2020: Aplicação da taxa reduzida às máscaras de proteção
respiratória e gel desinfetante cutâneo, e isenção aplicável aos bens necessários no
combate à COVID-19, quando adquiridos pelo Estado ou organizações sem fins lucrativos;
Consultar

Portal da Segurança Social e DGS: Isenção de IVA na transmissão de bens necessários no
combate à COVID-19 – Lista de entidades abrangidas;
Setor Social
Setor Privado

✓ LAY-OFF > Portal da Segurança Social: Formulário eletrónico para desistência total ou parcial
do apoio à manutenção dos contratos de trabalho;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Novas datas para requerimento de apoios;
Consultar

✓ CONTABILIDADE > CNC: Recomendações relacionadas com a pandemia da doença COVID-19;
Setor Empresarial
Setor Público

✓ EXECUÇÕES > PLMJ: Impacto das medidas excecionais e temporárias no processo executivo;
Consultar

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRC >
Ofício-Circulado 20224/2020: Taxas de derrama municipal vigentes em 2020 – Lucro
tributável de 2019 (atualização);
Consultar

Portal das Finanças: Manual de preenchimento do Quadro 07 da declaração de
rendimentos Modelo 22 (atualização);
Consultar

✓ IES > OCC: Quadro-resumo das obrigações e dispensas de anexos – Ano de 2019;
Consultar

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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✓ IMPOSTOS > Edições da OCC – «Coleção Essencial» 2020 (atualização):
Declaração modelo 3 do IRS;
Consultar

Declaração modelo 22 do IRC;
Consultar

Declaração periódica do IVA e anexos;
Consultar

Declaração anual IES e taxonomias;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CUIDADOR INFORMAL > Portal da Segurança Social: Reconhecimento do novo estatuto e
implementação de 30 projetos-piloto;
Informação SS
Guia Prático

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de junho de 2020;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ RELATÓRIO ÚNICO > GEP: Entrega eletrónica do relatório anual de atividade social reportado
ao exercício de 2019 – Prorrogação do prazo até 31 de outubro;
Consultar

✓ INCENTIVOS AO EMPREGO > Portaria 128/2020 de 26 de maio: Altera o Regulamento do
Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo «+CO3SO Emprego»;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ OE 2020 > Declaração de Retificação 23/2020: Retifica a Lei 2/2020 de 31 de março, que
aprova o Orçamento do Estado para 2020;
Consultar
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⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até sexta-feira 12 de junho
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
maio de 2020;
IVA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 18 DE JUNHO) Entrega eletrónica da declaração periódica
referente ao mês de abril de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de maio de 2020;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de maio de 2020;
✓ Até segunda-feira 15 de junho
IVA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 25 DE JUNHO) Pagamento do imposto relativo à declaração
periódica do mês de abril de 2020 (OPÇÃO DE FRACIONAMENTO EM 3 OU 6 MESES);
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de maio de 2020;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de maio de 2020;
✓ Até quinta-feira 18 de junho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de
abril de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até segunda-feira 22 de junho
IVA > Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de maio de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições referentes ao mês de maio de 2020
(OPÇÃO DE DIFERIMENTO DE 2/3 DOS ENCARGOS PATRONAIS PARA O 2.º SEMESTRE DE 2020);
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de maio
de 2020;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições relativas ao mês de junho de 2020;
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de maio de 2020, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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✓ Até quinta-feira 25 de junho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
abril de 2020 (OPÇÃO DE FRACIONAMENTO EM 3 OU 6 MESES);
IRS / IRC > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de
maio de 2020 (OPÇÃO DE FRACIONAMENTO EM 3 OU 6 MESES);
SELO > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo ao mês de maio de 2020;
✓ 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;
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;
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;
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;
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.
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