BOLETIM QUINZENAL 22/2020
ATUALIDADES LEGAIS
NOVEMBRO 2020 – 2.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA >
Decreto do Presidente da República 59-A/2020: Renova a situação de emergência até 8 de
dezembro, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública;
Diploma
Medidas
Nível de Risco por Concelho

Decreto 9/2020 de 21 de novembro: Regulamenta a aplicação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República;
Diploma
Retificação 1
Retificação 2

✓ APOIOS AO EMPREGO >
Decreto-Lei 98/2020 de 18 de novembro: Procede à alteração excecional das regras de
sequencialidade dos apoios à manutenção dos postos de trabalho;
Diploma
Resumo APECA

Portal da Segurança Social: Medidas de «Layoff» e «Retoma progressiva» – Pagamento
oficioso da comparticipação no subsídio de natal;
Consultar

✓ APOIO ÀS EMPRESAS >
Resolução do Conselho de Ministros 101/2020: Aprova um apoio à tesouraria e linhas de
crédito destinadas às empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar

Portaria 271-A/2020 de 24 de novembro: Aprova um sistema de incentivos à liquidez denominado «Programa Apoiar» (integra as medidas «Apoiar.pt» e «Apoiar Restauração»);
Diploma
Informação e Simuladores OCC

Portal do Governo: Apoios ao setor da restauração e similares;
Consultar
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✓ IVA / SEGURANÇA SOCIAL > Decreto-Lei 99/2020 de 22 de novembro: Altera as medidas
excecionais relativas à atual pandemia, designadamente a flexibilização do pagamento do
IVA referente ao 3.º trimestre e contribuições sociais de novembro e dezembro de 2020;
Diploma
Resumo OCC
Resumo PwC

✓ SETOR SOCIAL >
Portaria 269/2020 de 19 de novembro: Altera a Portaria 178/2020 de 28 de julho, que
estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao
contexto da doença COVID-19, designado «Programa Adaptar Social +»;
Consultar

Declaração de Retificação 46/2020: Retifica a Portaria 218/2020 de 16 de setembro, que
regula a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde;
Consultar

✓ ELEIÇÕES >
Lei Orgânica 3/2020 de 11 de novembro: Regime excecional de voto antecipado para os
eleitores em confinamento obrigatório no âmbito da pandemia da doença COVID-19,
vigente em atos eleitorais e referendários no ano de 2021;
Consultar

Lei Orgânica 4/2020 de 11 de novembro: Alarga o voto em mobilidade e uniformiza normas
sobre a realização de atos eleitorais e referendários;
Consultar

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IVA > Ofício-Circulado 30227/2020: Alarga o prazo de entrega da declaração periódica
(mensal e trimestral) e pagamento do respetivo imposto para dias 20 e 25 de cada mês,
respetivamente, com vigência até maio de 2021;
Consultar

✓ EVENTOS > Turismo de Portugal: Restituição do IVA relativo à organização de eventos;
Consultar

✓ COMUNICAÇÃO DE MECANISMOS > Despacho 444/2020-XXII do SEAAF: Alarga o prazo da
primeira comunicação do intermediário ao contribuinte relevante no âmbito dos mecanismos transfronteiriços, para 15 de janeiro de 2021;
Consultar

✓ FRAUDE > Portal das Finanças: Alerta para mensagem fraudulenta (correio eletrónico);
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > OCC: Opção pelo apuramento trimestral de contribuições
no regime de contabilidade organizada (até 30 de novembro) – Simulador;
Informação
Simulador

✓ LNES > Portal da Segurança Social: Linha Nacional de Emergência Social – Telefone 144;
Consultar

✓ INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA > Publicação: «Segurança Social em Números» – Agosto de 2020;
Consultar

✓ FRAUDE > Portal da Seg. Social: Alerta para mensagem fraudulenta (correio eletrónico);
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ INFORMATIVO > ACT: Lançamento do assistente virtual (chatbot) da ACT – ACTIA;
Consultar

✓ VIGILÂNCIA PRIVADA > ACT: Direitos dos trabalhadores na transferência do local de trabalho;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONFERÊNCIAS PROCEDIMENTAL > Lei 72/2020 de 16 de novembro: Estabelece um regime
transitório de simplifi-cação de procedimentos administrativos e altera o Código do
Procedimento Administrativo;
Diploma
Informação DGAL

✓ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA > Resolução do Conselho de Ministros 104/2020: Aprova o Programa
de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período até 2030;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-SOCIAL > Resolução do Conselho de Ministros 98/2020: Aprova
a «Estratégia Portugal 2030»;
Resolução
Documento Governo
Resumo Governo
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✓ QUADROS DA EMPRESA E DO SETOR (QES) > Comunicado do Banco de Portugal: Atualização dos
indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras relativos ao ano de 2019
(informação recolhida na IES);
Consultar

✓ OPERADORES ECONÓMICOS > Portal das Finanças: Disponível um novo sistema informático de
licenciamento externo eletrónico «e-SLE»;
Consultar

✓ ELETRICIDADE > Decreto-Lei 100/2020 de 26 de novembro: Alarga as tarifas sociais de
eletricidade e gás natural a demais situações de insuficiência social e económica;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 30 de novembro
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de setembro de 2020;
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do 3.º trimestre
de 2020 (OPÇÃO DE FRACIONAMENTO EM 3 OU 6 MESES – consultar informação supra);
Inscrição eletrónica no regime de reembolso mensal, com efeitos a partir do mês de
janeiro de 2021;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (metade) do imposto relativo ao ano de 2019 se superior
a 100€ e inferior ou igual a 500€, ou da 3.ª prestação (um terço) se superior a 500€;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de novembro;
SEGURANÇA SOCIAL >
Opção pela declaração trimestral do rendimento relevante pelos trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada, vigente a partir do mês de janeiro de 2021
(consultar informação supra);
Pagamento das contribuições diferidas entre março e junho de 2020 no âmbito da
pandemia da doença COVID-19;
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica do relatório anual de atividade
social reportado ao exercício de 2019;
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✓ Até quinta-feira 10 de dezembro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
novembro de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de novembro de 2020;
✓ Até segunda-feira 14 de dezembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de novembro de 2020;
✓ Até terça-feira 15 de dezembro
IRC >
Liquidação da totalidade (PME que optaram pela suspensão) ou 3.º Pagamento por Conta –
2020, dispensável se a entidade verificar que o imposto devido é nulo ou inferior aos 2
pagamentos por conta anteriores, respetivamente;
Certificação eletrónica pelo contabilista relativa à suspensão dos 1.º e 2.º Pagamentos por
Conta – 2020 (enquadramento como PME, setor horeca ou quebra de faturação);
Despacho

DERRAMA ESTADUAL > Liquidação do 3.º Pagamento Adicional por Conta – 2020, pelas
entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IMI > Participação anual da renda relativa ao mês de dezembro de 2020 a fim da
determinação do VPT, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º-N do Decreto-Lei 287/2003 de 12
de novembro (que aprovou os Códigos do IMI e do IMT);
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de novembro de 2020;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de novembro de 2020.
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