BOLETIM QUINZENAL 21/2020
ATUALIDADES LEGAIS
NOVEMBRO 2020 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA >
Decreto do Presidente da República 51-U/2020: Declara a situação de emergência até 23 de
novembro, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública;
Consultar

Decreto 8/2020 de 8 de novembro: Regulamenta a aplicação do estado de emergência;
Consultar

✓ MÁSCARAS > Lei 62-A/2020 de 27 de outubro: Obrigatoriedade do uso de máscara em
espaços públicos com distanciamento físico impraticável, até 6 de janeiro de 2021 (70 dias);
Consultar

✓ TELETRABALHO > Decreto-Lei 94-A/2020 de 3 de novembro: Altera as medidas excecionais e
temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, designadamente o regime
excecional de reorganização do trabalho (teletrabalho obrigatório em 121 concelhos);
Diploma
Resumo OCC
Resumo APECA
Resumo PLMJ

✓ APOIOS SOCIAIS >
Portal da Segurança Social: Subsídio de assistência a filho / neto em isolamento profilático;
Consultar

APECA: Resumo da Portaria 250-B/2020 de 23 de outubro, que regulamenta o apoio
extraordinário de proteção social para trabalhadores em situação de desproteção
económica e social;
Resumo
Retificação

✓ DOAÇÕES > Despacho 415/2020-XXII do SEAAF: Prorroga até 31 de dezembro de 2020 o
prazo da aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato (doações a
favor de hospitais EPE);
Consultar

✓ CONTABILISTAS > OCC: Reembolso em 90% dos testes à COVID-19;
Consultar
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ PRAZOS FISCAIS > Despacho 437/2020-XXII do SEAAF: Calendário fiscal 2020/2021 – Ajustamento de prazos;
Consultar

✓ CÓDIGOS QR E ATCUD > Despacho 412/2020-XXII do SEAAF: Código de barras bidimensional
simplificado (QR) a partir de 1 de janeiro de 2021, e código único de documento (ATCUD) a
partir de 1 de janeiro de 2022;
Despacho
Informação AT
Perguntas Frequentes (FAQ's)

✓ IRS > Portal das Finanças: Ex-residentes e IRS Jovem – Perguntas Frequentes (FAQ’s);
Consultar

✓ ISP > Ofício-Circulado 35133/2020: Atividade de produção de eletricidade;
Consultar

✓ CONTRIBUINTES SINGULARES > Portal das Finanças: Boletim informativo «AT em Contacto» #07
– 3.º trimestre de 2020 (informações e notícias com relevância fiscal);
Consultar

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

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CUIDADOR INFORMAL > Portaria 256/2020 de 28 de outubro: Simplifica o processo de
reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei 100/2019 de 6
de setembro;
Consultar

✓ PROTEÇÃO SOCIAL > Decreto-Lei 94/2020 de 3 de novembro: Altera o regime relativo ao
Complemento Solidário para Idosos (CSI), eliminando até ao 3.º escalão o impacto dos
rendimentos dos filhos considerados na avaliação de recursos;
Consultar

✓ SUBSÍDIO DE DESEMPREGO > Decreto-Lei 95/2020 de 4 de novembro: Procede à adequação da
fórmula de cálculo do subsídio de desemprego nas situações de redução do prazo de
garantia e determina a suspensão temporária do dever de exclusividade;
Consultar
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✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Regime de contabilidade
organizada – Opção pela declaração trimestral do rendimento relevante, até 30 de
novembro;
Informação SS
Guia Prático
Perguntas Frequentes (FAQ’s)

✓ CERTIDÃO DE NÃO DÍVIDA > Portal da Segurança Social: Nova aplicação para pedidos de
declaração de situação contributiva;
Consultar

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

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS >
Lei 66/2020 de 4 de novembro: Altera para 30 de novembro o prazo de submissão ao órgão
deliberativo da proposta de orçamento municipal;
Diploma
Informação DGAL

DGAL: Orçamento 2021 – Demonstrações orçamentais e financeiras previsionais;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ TAXAS MODERADORAS > Decreto-Lei 96/2020 de 4 de novembro: Dispensa a cobrança de
taxas moderadoras nas consultas e em todos os exames complementares de diagnóstico e
terapêutica prescritos no âmbito da rede de cuidados de saúde primários;
Consultar

✓ TUTELA DE FILHOS > Lei 65/2020 de 4 de novembro: Estabelece as condições para a residência
alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de
nulidade ou anulação do casamento dos progenitores, alterando o Código Civil;
Consultar

✓ ALOJAMENTO LOCAL > Portaria 262/2020 de 6 de novembro: Estabelece as condições de
funcionamento e identificação dos estabelecimentos de alojamento local;
Consultar
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✓ PORTAGENS > Resolução do Conselho de Ministros 93/2020: Redução do preço das
portagens em ex-SCUT e autoestradas do interior;
Resolução
Apresentação Governo

✓ ARTESANATO > Resolução do Conselho de Ministros 89/2020: Aprova o Programa «SaberFazer», estratégia nacional para as artes e ofícios tradicionais para os anos de 2021-2024;
Consultar

✓ BREXIT > DGAE: Preparação das empresas para o final do período transitório;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até quinta-feira 12 de novembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de outubro de 2020;
✓ Até segunda-feira 16 de novembro
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de outubro de 2020;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de outubro de 2020;
✓ Até sexta-feira 20 de novembro
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de outubro de 2020
(acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
SELO > Pagamento do imposto relativo ao mês de outubro de 2020;
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica reportada ao mês de
setembro de 2020 / 3.º trimestre de 2020;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de outubro de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de outubro de 2020;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
outubro de 2020;
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✓ Até sexta-feira 20 de novembro (continuação)
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de novembro de 2020;
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de outubro de 2020, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até quarta-feira 25 de novembro
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
setembro de 2020 / 3.º trimestre de 2020 (acrescido de eventuais fracionamentos);
✓ 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 > 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;
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica do relatório anual de atividade
social reportado ao exercício de 2019;
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.
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