BOLETIM QUINZENAL 11/2021
ATUALIDADES LEGAIS
JUNHO 2021 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE CALAMIDADE > Resolução do Conselho de Ministros 74-A/2021: Renova a situação
de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19, vigente até 27 de junho;
Consultar

✓ DESCONFINAMENTO > Resolução do Conselho de Ministros 70-B/2021: Prossegue a estratégia
do levantamento de medidas de confinamento, a partir de 14 de junho;
Diploma
Resumo Governo

✓ APOIO ÀS EMPRESAS > Portal do Governo: Resumo das medidas no âmbito da atual pandemia;
Resumo Governo
Compilação OCC

✓ IVA > Lei 33/2021 de 28 de maio: Prorroga até 31 de dezembro, a isenção de imposto sobre
o valor acrescentado nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários
para combater os efeitos da atual pandemia;
Consultar

✓ ELEIÇÕES > Lei Orgânica 1/2021 de 4 de junho: Simplifica a apresentação de candidaturas por
grupos de cidadãos eleitores e assegura procedimentos adequados à realização das
eleições autárquicas no contexto da pandemia da doença COVID-19, alterando diversas leis;
Consultar

✓ ENSINO SUPERIOR > Lei 35/2021 de 8 de junho: Aprova medidas de apoio aos estudantes do
ensino superior público;
Consultar

✓ MORATÓRIA DE CRÉDITOS > Comunicado do BdP: Decréscimo dos empréstimos em moratória;
Consultar

✓ VACINAÇÃO > Portal do Governo: Auto-agendamento eletrónico para maiores de 43 anos;
Consultar
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRS > Portal das Finanças: Reembolsos «em tratamento» por NIB inexistente ou inválido;
Consultar

✓ IVAUCHER >
Decreto Regulamentar 2-A/2021 de 28 de maio: Define o âmbito e as condições específicas
de funcionamento do programa «IVAucher»;
Diploma
Resumo Governo

Portaria 119/2021 de 7 de junho: Determina a data de início e a duração de cada fase do
programa «IVAucher» (apuramento do benefício entre 1 de junho e 31 de agosto, e
respetiva utilização entre 1 de outubro e 31 de dezembro;
Consultar

✓ EXECUÇÕES > Despacho 174/2021-XXII do SEAAF: Período de carência das execuções fiscais;
Consultar

✓ IMPORTAÇÕES >
Ofício-Circulado 15838/2021: Taxas de câmbio de referência vigentes em junho, para
determinação do valor aduaneiro;
Consultar

Portal das Finanças: Remessas postais – Novos procedimentos de desalfandegamento a
partir de 1 de julho;
Consultar

✓ BREXIT > Ofício-Circulado 15834/2021: Exportações para o Reino Unido – Procedimentos na
fronteira França/RU;
Consultar

✓ FRAUDE > Portal das Finanças: Alerta para mensagem fraudulenta (correio eletrónico);
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PLANOS PRESTACIONAIS > Portal da Segurança Social: Contribuições diferidas de novembro e
dezembro de 2020 – Pedido do pagamento em prestações alargado até 30 de junho;
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ ESTÁGIOS > Portaria 115/2021 de 28 de maio: Procede à distribuição de 500 vagas para
estágios na Administração Pública no âmbito do Programa «EstágiAP XXI»;
Consultar

✓ SALÁRIO MÍNIMO > IAPMEI: Medidas de compensação do salário mínimo (Decreto-Lei 37/
2021 de 21 de maio);
Perguntas Frequentes (FAQ's)
Resumo APECA

✓ APOIOS AO EMPREGO > OCC: Guia de apoio às candidaturas aos incentivos 2021 (IEFP);
Consultar

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS:
✓ CONTRATOS > Lei 32/2021 de 27 de maio: Estabelece limitações à redação de cláusulas
contratuais e prevê a criação de um sistema de controlo e prevenção de cláusulas abusivas;
Consultar

✓ MAR > Resolução do Conselho de Ministros 68/2021: Aprova a «Estratégia Nacional para o
Mar (ENM) 2021-2030»;
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 14 de junho
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de maio de 2021;
✓ Até terça-feira 15 de junho
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de maio de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de maio de 2021;

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

Pág. 3

✓ Até segunda-feira 21 de junho
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de maio de 2021
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de abril de
2021, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de maio de 2021;
SELO > Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) reportada ao
mês de maio de 2021, e pagamento do respetivo imposto;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de maio de 2021
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de maio
de 2021;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de junho de 2021;
✓ Até quarta-feira 23 de junho
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de maio de 2021, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até sexta-feira 25 de junho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo ao mês de abril de 2021, pelos
sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até quarta-feira 30 de junho
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 3 referente ao exercício de 2020;
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 2020
e cujo imposto no Estado da fonte ainda não esteja determinado;
Entrega eletrónica da declaração Modelo 19, pelas entidades patronais que beneficiaram
no período de 2020, trabalhadores ou membros de órgãos sociais com valores mobiliários
decorrentes de planos de opção, subscrição, atribuição ou equivalentes;
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✓ Até quarta-feira 30 de junho (continuação)
IRC > (PRAZO PRORROGADO)
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 22 relativa ao ano de 2020, e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável;
Candidatura ao benefício SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial) reportado ao período 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 abril de 2021;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de junho;
SOCIEDADES COMERCIAIS > (PRAZO PRORROGADO) Apreciação em assembleia geral do relatório
de gestão e contas individuais relativos ao exercício de 2020;
SGPS > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE JULHO) Comunicação eletrónica à IGF das participações financeiras detidas em 31 de dezembro de 2020 pelas Sociedades Gestoras de
Participações Sociais;
IPSS > (PRAZO PRORROGADO) Envio eletrónico na aplicação OCIP, das contas anuais reportadas
ao período de 2020, pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas;
SETOR LOCAL (MUNICÍPIOS) > (PRAZO PRORROGADO)
Apreciação em assembleia municipal do relatório de gestão e contas individuais relativos ao
exercício de 2020;
Prestação eletrónica de contas ao Tribunal de Contas, referentes ao ano de 2020;
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica do relatório anual de atividade
social reportado ao período de 2020;
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > (PRAZO PRORROGADO) Envio à OROC do mapa e relatório anual
de formação profissional contínua realizada no exercício de 2020.
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