BOLETIM QUINZENAL 05/2021
ATUALIDADES LEGAIS
MARÇO 2021 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA > Decreto do Presidente da República 21-A/2021: Renova a situação
de emergência até 16 de março de 2021, com fundamento numa calamidade pública;
Diploma
Regulamentação
Resumo Governo

✓ ASSOCIAÇÕES DE JOVENS > Portaria 47/2021 de 2 de março: Estabelece medidas excecionais de
resposta à pandemia no âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações de jovens
no ano de 2021;
Consultar

✓ «PROGRAMA APOIAR» > Lei 10/2021 de 5 de março: Acesso a dados pelas entidades públicas
para confirmação de requisitos de concessão de apoios no âmbito do «Programa APOIAR»;
Consultar

✓ APOIOS COVID-19 > Portal da Segurança Social:
Prazos para requerimento dos diversos apoios relativos ao mês de fevereiro;
Consultar

Trabalhadores em situação de desemprego desde 2020 – Requerimento do Apoio
Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) até 15 de março;
Consultar

✓ TESTAGEM > Portal do Governo: Programa de rastreios laboratoriais nas creches e
estabelecimentos de educação e ensino;
Consultar

✓ SETOR DO TURISMO > Despacho Normativo 8/2021 do SET: Altera o despacho normativo de
apoio às microempresas do turismo;
Consultar
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ PRORROGAÇÃO DE PRAZOS > Despacho 72/2021-XXII do SEAAF: Aceitação de faturas em pdf
até 30 de junho, e entrega da DMR relativa ao mês de fevereiro de 2021, até 15 de março;
Consultar

✓ IRS >
Decreto Regulamentar 1/2021 de 8 de março: Fixa o universo dos contribuintes abrangidos
pela declaração automática de rendimentos;
Consultar

Ofício-Circulado 20230/2021: Alteração das declarações Modelo 25 – Donativos recebidos,
Mod. 39 – Rend. e retenções a taxas liberatórias, e DMR – Decl. Mensal de Remunerações;
Consultar

Ofício-Circulado 60310/2021: Atestado médico de incapacidade multiuso – Documento
superveniente para contagem inicial do prazo de reclamação graciosa (120 dias);
Consultar

✓ IRC > Portal das Finanças: Declaração de rendimentos Modelo 22 relativa ao ano de 2020 –
Entrega eletrónica disponível;
Consultar

✓ IMI > Circular 2/2021: Avaliação e tributação das centrais eólicas / parques eólicos e
centrais solares;
Consultar

✓ E-FATURA > Portal das Finanças: Autoridade Tributária lança nova «App e-fatura»;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PENSÕES >
Decreto-Lei 16-A/2021 de 25 de fevereiro: Altera o regime de proteção nas eventualidades
de invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral de segurança social;
Diploma
Resumo DRE

Portaria 53/2021 de 10 de março: Estabelece em 66 anos e 7 meses a idade normal de
acesso à pensão de velhice vigente em 2022;
Consultar

Portal da Segurança Social: «Pensão na hora» – Novo serviço na Segurança Social Direta;
Consultar
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✓ CESD > Portal da Segurança Social: Cartão Europeu de Seguro de Doença – Novo serviço na
«App Segurança Social + Próxima»;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de março de 2021;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ CONTRATAÇÃO COLETIVA > Lei 11/2021 de 9 de março: Suspensão excecional de prazos
associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de trabalho;
Consultar

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ CONTABILISTAS > Lei 7/2021 de 26 de fevereiro: Reforça as garantias dos contribuintes e a
simplificação processual (designadamente “férias fiscais” em agosto, dispensa e redução de
coimas, e responsabilidade subsidiária);
Diploma
Informação OCC
Resumo APECA
Resumo PLMJ

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ ESTÁGIOS > Resolução do Conselho de Ministros 11/2021: Cria um programa extraordinário
de estágios na administração direta e indireta do Estado, destinado à carreira de técnico
superior («EstágiAP XXI»);
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS:
✓ ORÇAMENTO DO ESTADO > Declaração de Retificação 6/2021: Retifica a Lei 75-B/2020 de 31 de
dezembro, que aprova o Orçamento do Estado (OE) para 2021;
Consultar
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⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até sexta-feira 12 de março
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de fevereiro de 2021;
✓ Até segunda-feira 15 de março
IRS > (PRAZO PRORROGADO) Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR)
reportada ao mês de fevereiro de 2021 (consultar despacho supra);
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de fevereiro de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de fevereiro de 2021;
✓ Até sexta-feira 19 de março
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de fevereiro de 2021, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até segunda-feira 22 de março
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de fevereiro de 2021
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de janeiro
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 fevereiro de 2021;
IS > (NOVO PRAZO) Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS)
reportada ao mês de fevereiro de 2021, e pagamento do respetivo imposto;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de fevereiro de 2021
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
fevereiro de 2021;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de março de 2021;
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✓ Até quinta-feira 25 de março
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
janeiro de 2021, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até quarta-feira 31 de março
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de alterações pelos sujeitos passivos enquadrados no
regime simplificado da categoria B que pretendam optar pelo regime da contabilidade
organizada, ou reciprocamente, no exercício de 2021;
Inscrição eletrónica como residente fiscal não habitual, quando inscrito como residente em
território português no ano de 2020;
IRC >
Entrega eletrónica da declaração de alterações pelas sociedades que pretendam optar (ou
cessar) pelo Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS), ou ainda
comunicar a inclusão / saída de sociedades do perímetro, no exercício de 2021;
Entrega eletrónica da declaração de alterações a fim da opção (ou renúncia) pela exclusão
da tributação dos resultados imputáveis a estabelecimento estável situado fora do
território português (sucursal), no ano de 2021;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de janeiro de 2021;
IRS / E-FATURA > Reclamação eletrónica das deduções à coleta decorrentes das faturas
comunicadas, no âmbito da declaração de rendimentos Modelo 3 do exercício de 2020;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de março;
ADICIONAL AO IMI > Identificação dos herdeiros e respetivas quotas no âmbito das heranças
indivisas, a fim da tributação reportada ao ano de 2021;
SOCIEDADES COMERCIAIS > Apreciação em assembleia geral do relatório de gestão e contas
individuais relativos ao exercício de 2020;
SILIAMB > Envio eletrónico do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) referente ao
ano de 2020.

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

Pág. 5

