BOLETIM QUINZENAL 14/2021
ATUALIDADES LEGAIS
JULHO 2021 – 2.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE CALAMIDADE > Resolução do Conselho de Ministros 96-A/2021: Renova a situação
de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19, vigente até 8 de agosto;
Diploma
Atualização 22/Julho

✓ APOIO ÀS EMPRESAS >
Portal do IEFP: Novo incentivo à normalização da atividade empresarial – 2.º período de
candidaturas até 31 de agosto;
Informação IEFP
Aviso de Abertura

Portaria 149/2021 de 15 de julho: Estabelece as condições para verificação oficiosa pelo IEFP,
da desistência do incentivo à normalização da atividade empresarial para eventual transição
para o apoio à retoma progressiva;
Consulta

✓ TESTES RÁPIDOS > Decreto-Lei 60-A/2021 de 15 de julho: Admite a disponibilização de testes
rápidos de antigénio na modalidade de autoteste em supermercados e hipermercados;
Consulta

✓ RESTAURAÇÃO > Portal do Governo: Certificado digital de vacinação na restauração e hotelaria
– Perguntas Frequentes (FAQ’s);
Consulta

✓ APOIOS COVID-19 > Portal da Segurança Social: Prazos para requerer os apoios relativos ao
mês de julho de 2021, até 13 de agosto;
Consulta

✓ SILVICULTURA > Portal do Governo: Apresentação da componente Florestas do «Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR)»;
Consulta
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ CONTABILISTAS > Portal da OCC: «Férias fiscais» – Notas práticas;
Consultar

✓ IVA – JUSTO IMPEDIMENTO DOS CONTABILISTAS >
Portaria 157/2021 de 22 de julho: Altera a Declaração Recapitulativa de IVA (transmissões e
prestações de serviços intracomunitárias) e as respetivas instruções de preenchimento;
Consultar

Portaria 158/2021 de 22 de julho: Altera a declaração do pedido de autorização prévia no
procedimento de regularização do IVA em créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis, e
as respetivas instruções de preenchimento;
Consultar

Portaria 159/2021 de 22 de julho: Altera a Declaração Periódica de IVA, anexo R e respetivas
instruções de preenchimento (inclui regra de inversão aplicável na aquisição de cortiça,
madeira, pinhas e pinhões com casca);
Consultar

✓ SELO > Despacho 224/2021-XXII do SEAAF: Declaração Mensal de Imposto do Selo com erros
– Substituição até 31 de dezembro (prorroga o Despacho 42/2021-XXII do SEAAF);
Consultar

✓ CONTRIBUINTES SINGULARES > Portal das Finanças: Boletim informativo «AT em Contacto» #10
– 2.º trimestre de 2021 (informações e notícias com relevância fiscal);
Consultar

✓ EVASÃO FISCAL > Portal do Governo: Relatório sobre o «Combate à fraude e evasão fiscais e
aduaneiras – 2020»;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ EDUCAÇÃO ESPECIAL > Portal da Segurança Social: Subsídio de educação especial – Novos
modelos de requerimento para o ano letivo 2021/2022;
Consultar

✓ FRAUDE > Portal da Segurança Social: Alerta para mensagem fraudulenta de notificação
indevida de dívida (correio eletrónico);
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
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④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ SETOR DOS TRANSPORTES > Decreto-Lei 57/2021 de 13 de julho: Altera o regime jurídico do
contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias;
Diploma
Resumo DRE

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ RECRUTAMENTO > Portaria 161-A/2021 de 26 de julho: Regulamenta a tramitação do procedimento concursal para a contratação excecional de trabalhadores a termo, no âmbito da
execução dos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR);
Consultar

✓ CONTRATAÇÃO > Declaração de Retificação 25/2021: Retifica a Lei 30/2021 de 21 de maio, que
aprova medidas especiais de contratação pública;
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS
✓ EDUCAÇÃO > Lei 47/2021 de 23 de julho: Revisão do regime de recrutamento e mobilidade do
pessoal docente dos ensinos básico e secundário;
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até sexta-feira 30 de julho
IES > (PRAZO PRORROGADO) Envio eletrónico da declaração anual e respetivos anexos,
reportados ao ano de 2020;
Despacho de Prorrogação

DOSSIER FISCAL > (PRAZO PRORROGADO) Constituição e entrega quando aplicável, do processo de
documentação fiscal referente ao exercício de 2020;
✓ Até sábado 31 de julho
IRC >
(FACULTATIVO PARA PME | PRORROG. DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Liquidação do 1.º Pag. por Conta
– 2021, pelas entidades que apuraram imposto igual ou superior a 200€ no ano anterior;
(PRAZO PRORROGADO) Candidatura ao benefício SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais em
Investigação e Desenvolvimento Empresarial reportado ao período de 2020;
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✓ Até sábado 31 de julho (continuação)
DERRAMA ESTADUAL > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Liquidação do 1.º Pagamento
Adicional por Conta – 2021, pelas entidades que auferiram um lucro tributável superior a
1.500.000€ no ano transato;
IRS > Envio eletrónico da declaração Modelo 31, pelas entidades devedoras de rendimentos
sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares residentes beneficiem de
isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa no exercício de 2020;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de maio de 2021;
SGPS > (PRAZO PRORROGADO) Comunicação eletrónica à IGF das participações financeiras
detidas em 31 de dezembro de 2020 pelas Sociedades Gestoras de Participações Sociais;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 2.º trimestre de 2021, pelos
trabalhadores independentes;
ABONO DE FAMÍLIA > Prova Escolar eletrónica referente ao ano letivo 2021/2022;
✓ Até segunda-feira 2 de agosto
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de julho;
✓ Até terça-feira 10 de agosto
IRS > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Envio eletrónico da Declaração Mensal de
Remunerações (DMR) reportada ao mês de julho de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de julho de 2021;
✓ Até quinta-feira 12 de agosto
E-FATURA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Comunicação eletrónica (via ficheiro
SAFT) dos elementos das faturas emitidas no mês de julho de 2021;
✓ Até segunda-feira 16 de agosto
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de julho de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês de
julho de 2021.

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC

Pág. 4

