


 COVID-19  
 
 

g APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA. SUSPENSÃO 
DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS  
 
O Decreto-Lei 14-B/2021, de 22 de fevereiro, alterou o De-
creto-Lei 8-B/2021, de 22 de janeiro, alargando, a partir de 
23 de fevereiro, o apoio extraordinário à família aos trabalha-
dores que se encontrem em regime de teletrabalho e aumen-
tando a comparticipação da segurança social em 
determinadas situações até perfazer 100% da retribuição 
base. 

 
O trabalhador que se encontre a exercer atividade em regime 
de teletrabalho pode optar por interromper a atividade para 
prestar apoio à família, beneficiando do referido apoio exce-
cional à família fora dos períodos de interrupção letiva, desde 
que a comunique à empresa por escrito com 3 dias de ante-
cedência e se encontre numa das situações seguintes: 
 

- o seu agregado familiar seja monoparental e se encontre 
no período em que o filho ou outro dependente a cargo está 
à sua guarda, se esta for partilhada; 
- o seu agregado familiar integre filho ou outro dependente 
a cargo que frequente equipamento social de apoio à pri-
meira infância, estabelecimento de ensino pré-escolar ou 
do primeiro ciclo do ensino básico, ou um dependente com 
deficiência, com incapacidade comprovada igual ou supe-
rior a 60%, independentemente da idade. 

 
Como é sabido, o trabalhador tem direito a um apoio finan-
ceiro excecional mensal ou proporcional correspondente a 
2/3 da sua remuneração base, sendo a mesma suportada em 
partes iguais pela entidade empregadora e pela Segurança 
Social. É considerada a remuneração base declarada do mês 
anterior. Por exemplo, a remuneração base declarada em ja-
neiro de 2021 referente ao mês de dezembro de 2020 ou, não 
havendo remuneração base declarada no referido mês, ao 
valor da remuneração mínima mensal garantida (665 €). Este 
apoio tem um limite mínimo € 665 € e limite máximo de € 
1.995. 
 
Ora, o valor da parcela paga pela segurança social no âmbito 
do respetivo apoio é agora aumentado de modo a assegurar 
100% do valor da remuneração base, da remuneração regis-
tada ou da base de incidência contributiva mensualizada, até 
aos limites referidos, quando o trabalhador se encontre numa 
das seguintes situações: 

- integre agregado familiar monoparental e o filho, ou outro 
dependente que esteja confiado por decisão judicial ou ad-
ministrativa de entidades ou serviços legalmente compe-

tentes para o efeito, seja beneficiário da majoração do 
abono para família monoparental; 
- os dois progenitores beneficiem do apoio, semanalmente 
de forma alternada.  

 
O trabalhador deve, neste caso, informar a empresa, por es-
crito e sob compromisso de honra, que se encontra, respeti-
vamente, numa das situações referidas. E a empresa fica 
isenta do pagamento das contribuições por si devidas sobre 
o valor da parcela adicional (que será aquela que ultrapasse 
a metade dos 2/3, sendo que sobre estes 2/3 já recaía ape-
nas metade das contribuições da responsabilidade da em-
presa). 
 
 

g ESTADO DE EMERGÊNCIA RENOVADO DE 
NOVO. MEDIDAS SEM ALTERAÇÃO ATÉ 16 DE 
MARÇO  
 
Em execução do Decreto do Presidente da República 21-
A/2021, de 25 de fevereiro, que renova o Estado de Emer-
gência por mais 15 dias, de 2 a 16 de março de 2021, o 
Decreto 3-F/2021, de 26 de fevereiro, mantém inalteradas as 
medidas em vigor, aprovadas pelos Decretos 3-A/2021 e 3-
D//2021, de 14 e 29 de janeiro. 
 
O Governo prevê avanços 
significativos nos próximos 15 
dias na evolução dos indica-
dores da pandemia para reco-
locar o país numa situação de 
segurança que permita efe-
tuar outra avaliação do nível de medidas do próximo estado 
de emergência», tendo prometido anunciar a 11 de março o 
plano de desconfinamento, que será gradual e associado a 
critérios objetivos. 
 
Consulte aqui as versões atualizadas dos Decretos 3-A/2021 
e 3-D/2021. 
Consulte aqui Circular nº 35/2021 da CCP. 
 
 

g ESTADO DE EMERGÊNCIA RENOVADO ATÉ 1 
DE MARÇO. MEDIDAS MANTÊM-SE  
 
Em execução do Decreto do Presidente da República 11-
A/2021, de 11 de fevereiro, que renova o Estado de Emer-
gência por mais 15 dias, de 15 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO DE 
2021, o Decreto 3-E/2021, de 12 de fevereiro, mantém em 
vigor as atuais medidas, aprovadas pelos Decretos 3-A/2021 
e 3-D//2021, de 14 e 29 de janeiro, aquele com as alterações 
já operadas pelos Decretos 3-B/2021 e 3-C/2021, respetiva-
mente de 19 e 22 de janeiro, cuja vigência prolonga até 1 de 
março p.f., como as relativas à proibição de circulação entre 
concelhos ao fim de semana e o encerramento dos estabele-
cimentos de comércio a retalho e prestação de serviços às 
20H00 durante a semana e às 13H00 aos sábados, domingos 
e feriados. 
 
A única novidade prende-se com o comércio a retalho de li-
vros e materiais escolares, pois embora o Ministro da Econo-
mia continue a poder determinar, mediante despacho, que os 
estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem 
mais do que um tipo de bem e cuja atividade seja permitida 
não possam comercializar bens tipicamente comercializados 
nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou 
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com a atividade suspensa, tal proibição deixa de poder incidir 

sobre esta atividade, podendo os livros e materiais escolares 

continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral. 

 

Consulte aqui o Decreto 3-E/2021 e a Circular CCP 30/2021 

em www.apcmc.pt. 
 

 

g MORA NO PAGAMENTO DAS RENDAS   
 

A Portaria 26-A/2021, de 2 de fevereiro, procede à primeira 

alteração da Portaria 91/2020, de 14 de abril, que define, em 

execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei 4-C/2020, 

de 6 de abril, um regime excecional para as situações de 

mora no pagamento das rendas atendendo à situação de 

pandemia que o país atravessa, os termos em que é efetuada 

a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de 

aplicação daquele regime excecional a situações de incapa-

cidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a par-

tir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo 

da vigência do estado de emergência. 

 

 

g LOJAS EM CENTROS COMERCIAIS.  
CLARIFICAÇÃO  
 

A Lei 4-A/2021, de 1 de fevereiro, procedeu à clarificação da 

Lei 2/2020, de 31 de março que aprovou um regime excecio-

nal de proteção – apoios ao pagamento das rendas – aplicá-

vel aos contratos de exploração de imóveis para comércio e 

serviços em centros comerciais. 

 

A lei esclarece que: 

 

- Não são devidas rendas mínimas, a que se refere o art. 

168.º-A, n.º 5, da Lei 2/2020, de 31/3, no período com-

preendido entre 13 de março e 31 de dezembro de 2021; 

- A expressão «centros comerciais» abrange todos os em-

preendimentos definidos como conjuntos comerciais, na 

definição dada pelo regime jurídico de acesso e exercício 

de atividades de comércio, serviços e restauração, apro-

vado pelo Decreto-Lei 10/2015, de 16/1. 

 
 
 

g SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E 
PROCEDIMENTAIS  
 

A Lei 4-B/2021, de 1 de fevereiro, alterou a Lei 1-A/2020, de 

19 de março, repondo a suspensão de todas as diligências e 

prazos para a prática de atos processuais, procedimentais e 

administrativos que devam ser praticados no âmbito de pro-

cessos e procedimentos que corram em tribunais judiciais, 

administrativos e fiscais, tribunais arbitrais, julgados de paz, 

entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de exe-

cução fiscal de prazos processuais e procedimentais, assim 

como a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade 

relativos a tais processos.  

 

São igualmente suspensos os prazos de apresentação à in-

solvência e quaisquer atos a realizar em sede de processo 

executivo, com exceção dos pagamentos que devam ser fei-

tos ao exequente através do produto da venda dos bens pe-

nhorados e dos atos que causem prejuízo grave à 

subsistência do exequente ou cuja não realização lhe provo-

que prejuízo irreparável, prejuízo esse que depende de prévia 

decisão judicial. 

 

Os processos, atos e diligências considerados urgentes por 

lei ou por decisão da autoridade judicial continuam a ser tra-

mitados, sem suspensão ou interrupção de prazos, atos ou 

diligências. 

 

São também suspensos os prazos para a prática de atos que 

corram em cartórios notariais e conservatórias, em procedi-

mentos contraordenacionais, sancionatórios e disciplinares 

que corram em serviços da administração pública e entidades 

administrativas e em procedimentos administrativos e tribu-

tários no que respeita à prática de atos por particulares. 

 

Consulte aqui o diploma. 

 
 
 

g VALIDADE E VALOR PROBATÓRIO DE DOCU-
MENTOS ELETRÓNICOS E SCEE 
 

O Decreto-Lei 12/2021, de 9 de fevereiro, procedeu à conso-

lidação da legislação nacional sobre a validade, eficácia e 

valor probatório dos documentos eletrónicos, o reconheci-

mento e aceitação dos meios de identificação eletrónica de 

pessoas singulares e coletivas, bem como sobre o Sistema 

de Certificação Eletrónica do Estado – Infraestrutura de Cha-

ves Públicas (SCEE). 

 

Revoga, em conformidade, os diplomas que aprovaram ou 

regulamentaram os respetivos regimes, designadamente o 

Decreto-Lei 290-D/99, de 2/8 (validade, eficácia e valor pro-

batório dos documentos eletrónicos, a assinatura eletrónica 

e a atividade de certificação de entidades certificadoras es-

tabelecidas em Portugal), o Decreto Regulamentar 25/2004, 

de 15/7 (que o regulamenta), e o Decreto-Lei 116-A/2006, de 

16/6 (Sistema de Certificação Eletrónica do Estado - Infra-Es-

trutura de Chaves Públicas). 

 

 
 

g REFORMA POR VELHICE OU INVALIDEZ – AL-
TERAÇÕES AO REGIME («PENSÃO NA HORA»)  
 

O Decreto-Lei 16-A/2021, de 25 de fevereiro, alterou o regime 

de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos 

beneficiários do regime geral de segurança social, aprovado 

pelo Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio, revendo e agili-

zando alguns procedimentos, no âmbito do Programa Sim-

plex 20-21, em concretização da medida «Pensão na Hora», 

de forma a tornar mais célere a resposta da segurança social 

no que respeita à atribuição e pagamento de pensões. 

 

Assim: 
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- É eliminada a atual comunicação pela entidade gestora 
das pensões ao beneficiário informando-o de que a pen-
são é deferida se, no prazo de 30 dias, não desistir de 
forma expressa do requerimento de acesso à pensão an-
tecipada, medida compensada. Em contrapartida, o be-
neficiário passa a poder desistir do pedido no prazo de 15 
dias após a comunicação da atribuição da pensão 
- Passa a ser possível a atribuição de pensões provisórias 
de invalidez ou de velhice de forma automática e imediata, 
com base na informação que existe no sistema de infor-
mação da segurança social (desde que o beneficiário 
cumpra o prazo de garantia em Portugal, refletindo a pen-
são provisória, caso tenha carreira contributiva noutros 

países, apenas o valor da pensão nacional) 
 
A pensão comunicada converte-se em definitiva se nem o be-
neficiário comunicar elementos que impliquem a alteração do 
valor da pensão, nem a entidade gestora de pensões identi-
ficar tais elementos. 

- É obrigatoriamente avaliada a incapacidade do benefi-
ciário de pensão de invalidez absoluta nas situações de 
acumulação da pensão de invalidez com rendimentos de 
trabalho 
- Possibilidade de recorrer ao sistema de notificações ele-
trónicas da segurança social, nas situações em que o re-
querimento for entregue através da segurança social 
direta, reduzindo-se as notificações em papel e generali-
zando-se o pagamento das pensões por transferência 
bancária 
- Estabilização do sistema de alteração da carreira contri-
butiva após o reconhecimento do direito à pensão, con-
solidando-se – após 10 anos a contar do deferimento – 
os anos civis relevantes para prazo de garantia e outras 
condições de acesso à pensão, bem como as remunera-
ções anuais consideradas para cálculo da pensão. 

 
 
 

g REGIME JURÍDICO DAS CONTRAORDENA-
ÇÕES ECONÓMICAS  
 
Foi aprovado pelo Decreto-Lei 9/2021, de 29 de janeiro, o Re-
gime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE). 
 
EM VIGOR A PARTIR DE 28 DE JULHO P.F., o RJCE uniformiza e 
iguala os procedimentos contraordenacionais em todos os se-
tores de atividade económica e relativamente às infrações 
como tal classificadas pelos mais diversos diplomas a ela 
aplicáveis, que deixam de ter como enquadramento o regime 
geral de contraordenações/regime jurídico do ilícito de mera 
ordenação social, aprovado pelo Decreto-Lei 433/82, de 27 
de outubro, cuja estrutura e normas copia sem alterações sig-
nificativas, e que se mantém, aqui como regime subsidiário. 
 

Passam, assim, por exemplo, a reger-se pelo RJCE, entre 
muitas outras (o diploma altera quase 200 diplomas…), as 
contraordenações aos deveres estabelecidos em matéria de 
acesso e exercício da atividade do comércio, serviços e res-
tauração, horários de funcionamento dos estabelecimentos, 
informação ao consumidor, livro de reclamações, proibição 
de fumar, indicação/marcação de preços, uso da língua por-
tuguesa na literatura que acompanha os bens, vendas com 
redução de preços (saldos, promoções e liquidações), vendas 
com prejuízo e outras práticas individuais restritivas do co-
mércio, práticas comerciais desleais, atendimento prioritário, 
licenciamento comercial e industrial, garantias de bens de 
consumo, certificação e marcação CE de produtos.   
 
À semelhança de outros regimes contraordenacionais, como 
o das contraordenações ambientais e o das contraordena-
ções laborais e à segurança social, o RJCE classifica as con-
traordenações em função da sua gravidade (leves, graves e 
muito graves), e define os valores mínimos e máximos das 
coimas em função da natureza (pessoa singular ou coletiva) 
e dimensão do infrator, distinguindo nas pessoas coletivas 
entre micro, pequenas, médias e grandes empresas (em fun-
ção do n.º de trabalhadores em 31 de dezembro do ano an-
terior ao da infração). 
 
Cria nas infrações leves o regime de advertência (mantendo 
a admoestação), permitindo à autoridade administrativa optar 
por não prosseguir com o processo de contraordenação 
quando o autuado não tenha sido advertido ou condenado 
nos últimos 3 anos por uma contraordenação económica. 
 
Prevê igualmente a diminuição da medida da coima quando 
o arguido ponha termo à conduta ilícita e compense os parti-
culares pelos danos causados com a prática da infração, ou 
quando existam circunstâncias que diminuam, de forma acen-
tuada, a sua culpa, a ilicitude do facto, ou a necessidade de 
aplicação de coima. Como prevê a redução do montante mí-
nimo da coima em 20% e das custas do processo em 50% 
quando o infrator efetue o pagamento no prazo de contesta-
ção/defesa. 
 
Consagra ainda: 

- a possibilidade de notificação do infrator por carta sim-
ples ou correio eletrónico 
- a simplificação do conteúdo das decisões administrati-
vas 
- a cobrança coerciva em execução fiscal, da responsabi-
lidade da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), das de-
cisões condenatórias não impugnadas judicialmente 
- a possibilidade de tramitação eletrónica do procedimento 
contraordenacional. 

 
Nunca se percebeu bem a motivação do governo para apro-
var o RJCE, que não era desejo nem reclamação do tecido 
económico, mas o resultado está à vista, pois a coberto de 
pretensas e propaladas boas intenções, traduzidas em pala-
vras e expressões simpáticas e da moda como «uniformiza-
ção», «simplificação», «proporcionalidade», «eficiência», 
«ponderação dos vários bens jurídicos tutelados», «celeri-
dade» e outras, aproveita para efetuar um aumento genera-
lizado e significativo dos valores das coimas, particularmente 
para PME e grandes empresas, que as reduções (poucas) 
pouco compensam, e o aumento dos prazos de prescrição, 
para compensar a conhecida eficácia (!?) da função pública 
(desaparece mesmo a prescrição de 1 ano prevista para con-
traordenações a que fosse aplicada coima de valor inferior a 
€ 2.493,99…), como se pode concluir por algumas contraor-
denações no quadro infra…:   
 

g LEGISLAÇÃO 
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DL 156/2005 (Livro de reclamações) 

- Violação do dever de possuir o livro de reclamações no estabelecimento e o livro 

de reclamações eletrónico, de o facultar imediata e gratuitamente ao consumidor 

sempre que solicitado, de enviar à entidade competente e no prazo o original da 

folha de reclamação, de divulgar no site o acesso ao portal do livro de reclama-

ções… 

 

- Violação do dever de afixar no estabelecimento a informação de que dispõe de 

livro de reclamações, de fornecer todos os dados necessários ao preenchimento 

dos campos relativos à sua identificação, de entregar ao reclamante o duplicado da 

reclamação, … 

 

 

- Não facultar imediata e gratuitamente ao consumidor/ utente o livro de reclamações 

sempre que solicitado e o mesmo tiver requerido a presença da autoridade policial 

a fim de remover essa recusa ou esta tomar nota da ocorrência 

 

 

 

LEI 37/2007 (Proibição de fumar) 

- Violação do dever de o dono do estabelecimento determinar ao fumador que se 

abstenha de fumar e, caso não cumpra, de chamar a autoridade) 

 

 

 

 

- Violação do dever de afixar dísticos com fundo vermelho ou azul nos locais onde 

é proibido ou permitido fumar, respetivamente… 

 

 

 

 

LEI 88/2019 («lei das beatas») 

- Violação do dever do estabelecimento comercial de dispor de cinzeiros e equipa-

mentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produ-

zidos pelos seus clientes, como recetáculos com tampas basculantes ou outros 

dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos 

 

DL 62/88 (uso da língua portuguesa) 

- Violação de dever de escrever/traduzir para português as informações, caracte-

rísticas, instruções de instalação, montagem, utilização, serviço, manutenção, ar-

mazenagem, transporte e garantias que acompanhem máquinas, aparelhos, 

utensílios e ferramentas 

 

DL 70/2007 (saldos, promoções e liquidações) 

- Violação na venda com redução de preço do dever de indicar a modalidade de 

venda, tipo de produtos, % de redução, data de início e período de duração 

 

- Violação da duração anual de 124 dias prevista para os saldos; violação do dever 

de comunicar à ASAE a venda em saldos   

 

DL 166/2013 (práticas restritivas do comércio) 

- Violação da proibição de venda com prejuízo, por preço inferior ao preço de compra 

efetivo acrescido dos impostos aplicáveis a essa venda e, se for caso disso, dos 

encargos com o transporte 

 

 

- Violação por produtores, fabricantes, importadores, distribuidores, embaladores e 

grossistas de bens e prestadores de serviços do dever de disporem de tabelas de 

preços e correspondentes condições de venda e facultá-las a qualquer revendedor 

ou utilizador 

 

 

 

DL 58/2016 (atendimento prioritário) 

- Violação do dever de prestar atendimento prioritário, quando exista essa obrigato-

riedade 

 

 

 

PS – 250 a 3.500 

PC – 1.500 a 15.000 

 

 

 

 

PS – 150 a 2.500 

PC – 500 a 5.000 

 

 

 

 

PS – 1.750 a 3.500 

PC – 7.500 a 15.000 

 

 

 

 

 

PS/PC – 50 a 1.000 

 

 

 

 

 

PS/PC – 2.500 a 10.000 

 

 

 

 

 

PS/PC – 250 a 1.500 

 

 

 

 

 

 

PS – 1 a 997,60 

PC – 1 a 14.963,94 

(por negligência ou dolo) 

 

 

 

 

PS – 250 a 3.700 

PC – 250 a 30.000 

 

 

 

 

 

 

Os valores das coimas 

eram os mesmos, mas as 

empresas eram então 

classificadas de acordo 

com os critérios da Reco-

mendação 2003/361/CE, 

da Comissão, de 6/5 

 

 

 

 

 

PS – 50 a 500 

PC – 100 a 1.000 

 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

 

PS – 2.000 a 7.500 

ME – 3.000 a 11.500 

PE – 8.000 a 30.000  

ME – 16.000 a 60.000 

GE – 24.000 a 90.000 

 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

 

PS – 750 a 20.000 

ME – 2.500 a 50.000 

PE – 3.000 a 150.000 

ME – 4.000 a 450.000 

GE – 5.000 a 2 M 

 

PS - 250 a 7.500 

ME - 500 a 10.000 

PE - 750 a 25.000 

ME – 1.000 a 100.000 

GE – 2.500 a 500.000 

 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

DIPLOMA/INFRAÇÃO 
COIMAS

Antes do RJCE Após o RJCE 
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g JUROS DE MORA COMERCIAIS  
– 1.º SEMESTRE 2021  
 

Foi já publicado no D.R. de 4 de fevereiro o AVISO N.º 
2239/2021, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, de 4 de 

janeiro p.p., que, como já divulgado oportunamente, manteve 

em: 

* 7%, a taxa supletiva de juros de mora relativa a créditos 

de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou 

coletivas, nos termos do § 3º do artigo 102º do Código Co-

mercial (aplicável aos contratos celebrados antes de 

01/07/2013); 

* 8%, a taxa supletiva de juros de mora relativa a créditos 

de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou 

coletivas, nos termos do § 5º do artigo 102º do Código Co-

mercial e do Decreto-Lei 62/2013, de 10 de Maio. 

 

Taxas em vigor no 1.º SEMESTRE DE 2021, e que se mantêm 

nestes valores desde o 2.º semestre de 2016. 

g ARRENDAMENTO ACESSÍVEL E 1.º DIREITO  
- ALTERAÇÕES 
 

Na sequência das alterações pelo Decreto-Lei 81/2020, de 2 

de outubro, aos programas de Arrendamento Acessível e 1.º 

Direito, por forma a adaptá-los à Lei de Bases da Habitação, 

foram publicadas no D.R. de 22 de fevereiro as Portarias 

 

* 40/2021 E 42/2021 – Alteram a regulamentação relativa 
ao registo de candidatura ao programa arrendamento 

acessível e à inscrição de alojamentos no mesmo pro-

grama, aprovada, respetivamente, pelas Portarias 

175/2019 e 177/2019, de 6 de junho; 

 

* 41/2021 – Altera a regulamentação do 1.º Direito - pro-
grama de apoio ao acesso à habitação, aprovada pela 

Portaria 230/2018, de 17 de agosto. 

: 

DL 67/2003 (garantia dos bens de consumo) 

- Violação do dever de efetuar a reparação ou substituição do bem móvel no prazo 

máximo de 30 dias e do bem imóvel em prazo razoável, sem grave inconveniente 

para o consumidor 

- Violação dos termos em que deve ser prestada e escrita a garantia voluntária 

 

 

DL 138/90 (indicação dos preços) 

- Violação do dever de exibição dos preços nos bens destinados à venda a retalho 

 

 

 

 

DL 48/96 (Horários de funcionamento) 

- Falta de afixação do mapa de horário de funcionamento 

- Funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido 

 

 

 

DL 24/2004 (vendas à distância ou fora do estabelecimento) 

- Violação pelo fornecedor de bens ou prestador de serviços do dever de dar cum-

primento à encomenda no prazo máximo de 30 dias, salvo acordo em contrário 

 

 

- Violação do dever de prestar a Informação pré-contratual nos contratos celebrados 

à distância/fora do estabelecimento, de observar os requisitos de forma, de confir-

mar a celebração do contrato, de respeitar o direito de livre resolução 

 

 

 

- Violação do dever de informar o consumidor em caso de incumprimento do contrato 

devido a indisponibilidade do bem/serviço encomendado e de o reembolsar no prazo 

estabelecido 

 

- Violação da proibição de cobrar qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento 

de bens ou prestação de serviços não solicitados pelo consumidor 

 

 

 

Prescrição do 

procedimento contraordenacional 

 

PS – 250 a 2500 

PC – 500 a 5.000 

 

PS – 250 a 3.500 

PC – 3.500 a 30.000 

 

PS – 249,40 a 3.741 

PC – 2.494 a 29.928 

 

 

 

 

PS – 150 a 450 

PC – 450 a 1.500 

PS – 250 a 3.740 

PC – 2.500 a 25.000 

 

 

 

 

PS – 250 a 1.000 

PC – 1.500 a 8.000 

 

 

PS – 400 a 2.000 

PC – 2.500 a 25.000 

 

 

 

 

 

PS – 500 a 3.700 

PC – 3.500 a 35.000 

 

 

 

 

* 5 anos – para CO a que 

seja aplicada coima má-

xima >= a 49879,79 

* 3 anos – para CO entre 

2493,99 e < 49879,79 

* 1 ano – para CO < 

2493,99 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

 

PS – 150 a 500 

ME – 250 a 1.500 

PE – 600 a 4.000 

ME – 1.250 a 8.000 

GE – 1.500 a 12.000 

 

PS – 650 a 1.500 

ME – 1.700 a 3.000 

PE – 4.000 a 8.000  

ME – 8.000 a16.000 

GE – 12.000 a 24.000 

 

PS – 2.000 a 7.500 

ME – 3.000 a 11.500 

PE – 8.000 a 30.000  

ME – 16.000 a 60.000 

GE – 24.000 a 90.000 

 

 

 

 

5 anos – CO graves e 

muito graves  

3 anos – CO leves 

Legenda: PS – pessoa singular; PC – pessoa coletiva; ME – microempresa, até 9 trabalhadores; PE – pequena empresa, 10 a 49 trabalhado-

res; ME – média empresa, 50 a 249 trabalhadores; GE – grande empresa, 250 ou mais trabalhadores; CO - contraordenações)  

Nota 1: Os valores das coimas são os previstos para as infrações praticadas com dolo, sendo as mesmas reduzidas a metade em caso de ten-

tativa e negligência. 

Nota 2: Os limites mínimo e máximo das contraordenações graves e muito graves são elevados para o dobro quando o infrator cause dano na 

saúde ou segurança de pessoas e bens ou quando retire da infração um benefício económico superior ao limite máximo da coima e não exis-

tam outros meios de o eliminar. 
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 COVID-19  
 
 

g ISENÇÃO TEMPORÁRIA DE IVA PARA VACI-
NAS E DISPOSITIVOS PARA DIAGNÓSTICO  
 

 A Lei 4-C/2021, de 17 de fevereiro, aprovou a isenção de IVA 

nas transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico 

in vitro da COVID-19 e de vacinas contra a mesma doença, 

bem como nos serviços estreitamente ligados a tais produ-

tos. 

A isenção é temporária, até 31 de dezembro de 2021, e 

abrange: 

 

- As transmissões, aquisições intracomunitárias e importa-

ções de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da 

doença COVID-19 que estejam em conformidade com os 

requisitos aplicáveis; 

- As transmissões, aquisições intracomunitárias e importa-

ções de vacinas contra a doença COVID-19 autorizadas 

pela Comissão Europeia ou pelas autoridades de saúde 

nacionais 

- As prestações de serviços estreitamente ligadas com os 

dispositivos ou vacinas supra referidos. 

 

As faturas relativas a tais transmissões de bens/prestações 

de serviços devem conter menção à presente lei como motivo 

justificativo da não liquidação do imposto. 

 

Pode ser deduzido o IVA que tenha incidido sobre os bens ou 

serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito pas-

sivo para a realização das transmissões de bens ou presta-

ções de serviços ora isentas. 

 
 

g DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES 
(DMR) – NOVO MODELO  
 

A portaria 34/2021, de 12 de fevereiro, aprovou o novo mo-

delo da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), que, 

como é do conhecimento geral, se destina a declarar os ren-

dimentos do trabalho dependente auferidos por sujeitos pas-

sivos residentes em território português e respetivas 

retenções na fonte, entre outros elementos, e deve ser entre-

gue à AT até ao dia 10 do mês seguinte ao do pagamento ou 

colocação à disposição. 

 

O novo modelo, que tem efeitos a 1 de janeiro p.p., dá ex-

pressão às obrigações declarativas fiscais abrangidas pelo 

regime do justo impedimento de curta duração dos contabi-

listas certificados, estabelecidas pela Portaria 232/2020, de 

1 de outubro. 

g APP E-FATURA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

Já se encontra disponível para des-

carga (nas app stores Android e iOS) a 

nova aplicação oficial E-FATURA, da Au-

toridade Tributária e Aduaneira (AT). 

Através desta aplicação para telemó-

veis/smartphones e outros dispositivos 

móveis os consumidores podem clas-

sificar as faturas emitidas com o respe-

tivo NIF e consultar os benefícios acumulados, podendo 

ainda efetuar o registo imediato de faturas através da leitura 

do código QR nelas impresso.  

 
 

g ALTERAÇÕES FISCAIS - REFORÇO DAS  
GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES  
 

A Lei 7/2021, de 26 de fevereiro, procedeu à alteração da Lei 

Geral Tributária (LGT), Código de Procedimento e de Pro-

cesso Tributário (CPPT), Regime Geral das Infrações Tribu-

tárias (RGIT), Regime Complementar do Procedimento de 

Inspeção Tributária e Aduaneira (RCPITA), Regime Jurídico 

da Arbitragem em Matéria Tributária e outros diplomas de na-

tureza ou âmbito fiscal/tributário, reforçando as garantias dos 

contribuintes e a simplificação processual. 

 

Para além dos direitos dos contabilistas certificados, que há 

muito reclamavam do poder a respetiva consagração, e da 

própria administração fiscal (AT)…), como poderá concluir-se 

da leitura do diploma (em vigor desde o dia seguinte, mas 

com bastantes alterações a vigorarem apenas a partir de 1 

de julho de 2021 ou 1 de janeiro de 2022...) e é também opi-

nião do Gabinete Fiscal da CCP, Confederação do Comércio 

e Serviços de Portugal, cuja Direção a APCMC integra, que 

pelo seu inegável interesse passamos a reproduzir na ínte-

gra: 

 

«O REFORÇO DAS GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES 
 

Acaba de ser publicada a Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro, 

que resulta da Proposta de lei n.º 43/XIV/1ª, apresentada pelo 

Governo, alegadamente para reforçar as garantias dos con-

tribuintes e a simplificação processual. 

 

O referido diploma introduz alterações na LGT, no CPPT, no 

RGIT, no RCPITA e até no Regime Jurídico da Arbitragem Tri-

butária, sendo que algumas consubstanciam um reforço dos 

direitos da administração fiscal e não das garantias dos con-

tribuintes. 

 

Damos nota das alterações que consideramos mais signifi-

cativas: 

 

A COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO BANCÁRIA 

A Lei 17/2019, de 14 de fevereiro, que aditou o artigo 10.º-A 

ao Decreto-Lei n.º 64/2016, veio introduzir a obrigatoriedade 

para as instituições financeiras de comunicarem à Autoridade 

Tributária e Aduaneira as informações relativas às contas fi-

nanceiras por si mantidas cujo saldo ou valor agregado, no 

final do ano civil, exceda cinquenta mil euros, qualificáveis 

como sujeitas a comunicação, cujos titulares ou beneficiários 

sejam residentes em território nacional. 

 

Portanto, a administração tributária passou a ter informação 

sobre as contas bancárias detidas e respetivo saldo.  
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Agora, passa também a ter informação sobre o valor dos flu-

xos de pagamentos que sejam feitos a qualquer contribuinte, 

o que inclui, por exemplo, o valor dos “Pagamentos efetuados 

através de Transferências Multibanco ou imediatas”, comuni-

cadas através da Declaração Modelo 40. Esta obrigação que 

antes abrangia apenas os fluxos de pagamentos efetuados a 

sujeitos passivos que auferiam rendimentos da categoria B 

de IRS e de IRC, passa a ser aplicável a qualquer contribuinte 

(singular ou coletivo) tenha ou não atividade empresarial ou 

profissional. 

 

Como a prática conhecida da administração fiscal é conside-

rar (mal) que qualquer entrada em conta bancária constitui 

em qualquer situação um acréscimo patrimonial, antecipa-se 

a proliferação de procedimentos de inspeção por acréscimos 

de património não justificados. 

 

A REVISÃO DAS ORIENTAÇÕES GENÉRICAS 

O n.º 4 do artigo 68.º-A da LGT impõe à AT o dever de rever 

as orientações genéricas, para evitar contencioso desneces-

sário, passando agora a ficar objetivadas as situações em 

que tal deve acontecer. Foram definidos como os requisitos 

definidos para o efeito, nomeadamente a existência de acór-

dão de uniformização de jurisprudência proferido pelo Su-

premo Tribunal Administrativo ou jurisprudência reiterada dos 

tribunais superiores, manifestada em cinco decisões transi-

tadas em julgado no mesmo sentido, sem que existam deci-

sões dos tribunais superiores em sentido contrário. 

 

Sendo louvável a objetivação, as perspetivas concretas de 

revisão das orientações genéricas não são animadoras, uma 

vez que os processos de impugnação demoram em média 

cerca de 10 anos a chegar a um Tribunal Superior. 

 

AS FÉRIAS FISCAIS 

Uma inovação que se afigura positiva prende-se com a intro-

dução das férias fiscais. Com efeito, sabendo-se que a gene-

ralidade das empresas encerra os seus serviços em Agosto 

e que os prazos para reagir a algumas decisões da adminis-

tração fiscal são reduzidos, foi aditado à LGT, o artigo 57.º-A, 

prevendo o diferimento e suspensão extraordinários de pra-

zos, durante o referido mês de agosto. 

 

Assim, as obrigações tributárias cujo prazo termine no de-

curso do mês de agosto podem ser cumpridas até ao último 

dia desse mês, independentemente de ser útil, sem quaisquer 

acréscimos ou penalidades. 

 

Os prazos do procedimento tributário relativos aos atos pra-

ticados pelos contribuintes na generalidade dos procedimen-

tos, incluindo as reclamações e os recursos hierárquicos, bem 

como ao exercício do direito de audição em quaisquer proce-

dimentos ou de esclarecimentos solicitados pela administra-

ção tributária, que terminem no decurso do mês de agosto 

são transferidos para o primeiro dia útil do mês seguinte. 

 

CADUCIDADE DA GARANTIA 

A garantia prestada para suspender a execução em caso de 

reclamação graciosa continua a caducar no prazo de um ano 

a contar da data da sua interposição, mas a verificação da 

caducidade passa a competir à administração fiscal, deixando 

de carecer de requerimento do contribuinte. 

 

A garantia passa a caducar igualmente se na impugnação ju-

dicial ou na oposição não tiver sido proferida decisão em 1.ª 

instância no prazo de quatro anos a contar da data da sua 

apresentação e o interessado apresente requerimento no pro-

cesso. 

PENHORA DE DINHEIRO OU DE OUTROS VALORES DEPOSITADOS 

A tramitação da penhora de dinheiro ou de outros valores de-

positados passa a constar de forma mais pormenorizada do 

artigo 223.º do CPPT, definindo-se que a penhora de depósito 

existente em instituição legalmente autorizada a recebê-lo é 

realizada mediante notificação efetuada por transmissão ele-

trónica de dados, e que a notificação deve conter a identifi-

cação do limite máximo a penhorar bem como a indicação de 

que as quantias depositadas, até àquele montante, ficam in-

disponíveis desde a data da penhora, salvo nos casos pre-

vistos na lei, mantendo-se válida por período não superior a 

um ano, sem prejuízo de renovação. 

 

A instituição detentora do depósito penhorado deve, por trans-

missão eletrónica de dados ou através do Portal das Finan-

ças, no prazo de cinco dias contados da penhora, comunicar 

o saldo penhorado e as contas objeto de penhora à data em 

que esta se considere efetuada, ou a inexistência ou impe-

nhorabilidade da conta ou saldo. 

 

Recebida a comunicação do saldo penhorado, o órgão de 

execução fiscal ordena, no prazo máximo de cinco dias, o le-

vantamento das demais penhoras, caso o valor do saldo pe-

nhorado seja suficiente para a satisfação do valor em dívida, 

ou sendo esse valor insuficiente, a redução das penhoras nos 

valores respetivos, indicando à instituição detentora do depó-

sito o montante e número da conta onde essa redução deve 

ocorrer.  

 

REDUÇÃO DAS COIMAS 

São reduzidas de 75% para 50% do montante mínimo legal, 

as coimas pagas a pedido do agente se o pedido de paga-

mento for apresentado até ao termo do prazo para apresen-

tação de audição prévia no âmbito de procedimento de 

inspeção tributária. 

 

Adquirido o conhecimento da prática de infração, a AT passa 

a notificar o infrator para, no prazo de 30 dias, proceder à re-

gularização da situação tributária, devendo tal notificação 

além da interpelação para proceder à regularização da situa-

ção tributária, informar sobre a possibilidade de exercício do 

direito à redução de coima. 

 

Para além desta temática, em matéria de contraordenações 

tributárias, o diploma objetiva a dispensa e atenuação espe-

cial de coimas. Fica por fazer uma justificável revisão do mon-

tante das coimas, que assumem valores exorbitantes, 
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nomeadamente no caso de falta de entrega da prestação tri-
butária, prevista no artigo 114.º do RGIT. De facto, fixar coi-
mas entre 15% e metade do imposto em falta para pessoas 
singulares ou entre 30% e o imposto em falta para pessoas 
coletivas, para as situações em que, por exemplo, é entregue 
a DP do IVA sem meio de pagamento, num período em que 
as empresas têm dificuldades de tesouraria provocadas pela 
falta de pagamento dos seus clientes, nos quais se inclui o 
Estado, é manifestamente desajustado, tendo, nomeada-
mente, em conta a gravidade da falta.  
 
O PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA E A REUNIÃO DE REGU-
LARIZAÇÃO 

Surpreendentemente, o n.º 3 do artigo 28.º do RCPITA pas-
sou a prever que, para garantia da eficácia da ação inspetiva, 
o sujeito passivo está inibido da apresentação de declarações 
tributárias relativas a factos compreendidos no âmbito e ex-
tensão de procedimento de inspeção credenciado por ordem 
de serviço, desde o início do procedimento inspetivo até à 
sua conclusão. Isto é, ao contrário do que acontecia em que 
se incentivava o contribuinte a regularizar a sua situação tri-
butária, agora para que a inspeção seja mais eficaz (apre-
sente melhores resultados), o contribuinte fica impedido de 
voluntariamente regularizar qualquer facto abrangido pelo pe-
ríodo de inspeção, tendo de esperar pela conclusão do pro-
cedimento de inspeção tributária para desencadear a 
regularização mediante requerimento dirigido ao dirigente do 
serviço competente para o procedimento de inspeção, apre-
sentado no prazo concedido para audição prévia, com iden-
tificação das correções constantes do projeto de relatório 
relativamente às quais a regularização é pretendida, o que 
consubstancia uma manifesta violação do seu direito de re-
gularização da situação tributária. 
 
Recebido esse requerimento, é agendada uma reunião entre 
a entidade inspecionada, ou mandatário com poderes espe-
ciais para os efeitos previstos no presente artigo, o inspetor 
tributário e o dirigente do serviço competente para o procedi-
mento de inspeção, com o objetivo de definir os exatos ter-
mos em que a regularização pretendida se deve concretizar, 
designadamente quais as obrigações declarativas a cumprir 
para o efeito pela entidade inspecionada, com detalhe do res-
petivo teor. 
 
Os termos da regularização são reduzidos a escrito devendo 
a entidade inspecionada proceder voluntariamente ao cum-
primento das obrigações dele constantes, no prazo de 15 dias 
após a realização da reunião.  
 
A assinatura pela entidade inspecionada ou por quem a le-
galmente represente do documento de regularização pre-
clude o direito de sindicar a legalidade das correções 

projetadas objeto do documento assinado, caso proceda à 
regularização no prazo previsto. 
 
Afigura-se estarmos no domínio de um sério atentado aos di-
reitos dos sujeitos passivos que se veem impossibilitados de 
corrigir a sua situação tributária, tendo de se sujeitar a um 
procedimento específico para o efeito.» 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  MARÇO      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT 
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DECLARATIVAS E DE PAGAMENTO DE NATUREZA FISCAL E CONTRIBUTIVA 
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Disclaimer – Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dis-
pensa a consulta dos textos legais ou o cumprimento de outras obrigações 
previstas em disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, 
não responsabilizando a Autora. 
Nota: Esta informação não inclui as alterações, prorrogações, diferimentos 
e medidas de natureza similar relativas a obrigações declarativas e de pa-
gamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do combate 
ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma  

 
   g ATÉ AO DIA 10 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, 
da declaração periódica relativa ao IVA apurado no mês de 
JANEIRO DE 2021, acompanhada dos anexos que forem devi-
dos. 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser entregue até 
ao dia 22. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE 
REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de FEVEREIRO DE 2021, exclusivamente através da Segu-
rança Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pes-
soa singular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 

g FISCALIDADE
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exerçam atividades empresariais ou profissionais ou, exer-

cendo-as, tais rendimentos não se relacionem exclusiva-

mente com essas atividades, as quais podem optar por 

declarar tais rendimentos na declaração anual modelo 10. 

 

IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de re-

sidentes em território português, em FEVEREIRO DE 2021, ren-

dimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que 

dele isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos arti-

gos 2.º e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Inter-

net, da Declaração Mensal de Remunerações (AT) para 

comunicação de tais rendimentos e respetivas retenções de 

imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribui-

ções obrigatórias para regimes de proteção social e subsis-

temas legais de saúde e quotizações sindicais. 

 

   g ATÉ AO DIA 12 
IVA – COMUNICAÇÃO DAS FATURAS À AT 
Os sujeitos passivos de IVA são obrigados a comunicar à AT, 

por via eletrónica, os elementos das faturas que emitiram em 

FEVEREIRO DE 2021.  

 

   g ATÉ AO DIA 15 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-

riodicidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pa-

gamento do IVA apurado no mês de JANEIRO DE 2021. 

Por Despacho do SEAF, o pagamento pode ser efetuado até 

ao dia 25. 

 

IRS/2020 – DEDUÇÕES À COLETA 

CONSULTA E RECLAMAÇÃO DAS DESPESAS APURADAS PELA AT NO 
PORTAL 

Os sujeitos passivos de IRS e os seus dependentes com des-

pesas registadas em seu nome devem, individualmente, no 

Portal das Finanças, proceder à consulta das despesas apu-

radas e consideradas pela AT para efeitos de dedução à co-

leta do IRS de 2020 e, sendo cado disso, apresentar 

posteriormente, até 31 de março, reclamação de alguma 

omissão ou desconformidade nas despesas ou no respetivo 

cálculo. 

 

   g ATÉ AO DIA 22 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 

ao mês de FEVEREIRO DE 2021. 

 

SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  

Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 

ao mês de FEVEREIRO DE 2021. 

 

FUNDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das entregas devidas ao 

Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de 

Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a 

FEVEREIRO DE 2021. 

 

IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS re-

tido pelas entidades que, possuindo ou devendo possuir con-

tabilidade organizada, atribuíram no mês de fevereiro de 2021 

rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS B (empresariais e 

profissionais), E (capitais) e F (prediais). 

 

Também as entidades, com ou sem contabilidade organizada, 

que tenham pago ou colocado à disposição no mês de FEVE-
REIRO DE 2021 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A 

(trabalho dependente) e H (pensões), deverão declarar pela 

mesma via e entregar o IRS retido na fonte. 

 

O mesmo se diga para as importâncias retidas no mês de FE-
VEREIRO DE 2021 sobre rendimentos sujeitos a IRC. 

 

IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas em-

presas e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o 

imposto do selo liquidado no mês de FEVEREIRO DE 2021. 

 

IVA – DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - 
TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa, via Internet, 

pelos sujeitos passivos do regime normal de periodicidade 

mensal que em FEVEREIRO DE 2021 efetuaram transmissões 

intracomunitárias de bens e ou prestações de serviços a su-

jeitos passivos registados noutros Estados Membros, quando 

tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do 

CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral 

quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a 

incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em 

qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000.  

 

Também os sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 53º 

do CIVA que tenham efetuado prestações de serviços a su-

jeitos passivos registados noutros Estados Membros, em FE-
VEREIRO DE 2021 quando tais operações sejam aí localizadas 

nos termos do art.º 6.º do CIVA, devem proceder à entrega 

da Declaração Recapitulativa, via Internet. 

g FISCALIDADE 
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   g ATÉ AO DIA 31 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Deve ser liquidado e pago o Imposto Único de Circulação 
(IUC) relativo a 2021 pelos veículos cujo aniversário de ma-
trícula ocorra no mês de MARÇO. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo 
através da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), 
podendo também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em 
atendimento ao público (neste caso, até 1 de março). 
 
IRS – OPÇÃO PELO REGIME DE CONTABILIDADE OU PELO REGIME 
SIMPLIFICADO 

Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empre-
sariais e profissionais (categoria B) abrangidos pelo regime 
simplificado de tributação que pretendam e possam optar 
pelo regime de contabilidade organizada, ou abrangidos pelo 
regime de contabilidade organizada que pretendam e possam 
optar pelo regime simplificado, devem comunicar e formalizar 
tal opção através da apresentação da declaração de altera-
ções de atividade em qualquer serviço de finanças, a qual 
produzirá efeitos a 1 de Janeiro p.p..  
 
IRC – PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA / 2021 
Os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, 
atividade comercial, industrial ou agrícola, e os não residentes 
com estabelecimento estável no país que queiram efetuar o 
pagamento especial por conta relativo ao exercício fiscal em 
curso, devem fazê-lo pela totalidade neste mês de março ou 
em duas prestações, vencendo-se a 1.ª até 31 de março e a 
2.ª até 31 de outubro p.f.. 
 
O montante do PEC/2020 é igual a 1% do volume de negó-
cios (= vendas e serviços prestados) de 2019, com o limite 
mínimo de € 850 e, quando superior, igual a € 850 acrescido 
de 20% da parte que o exceda, com o limite máximo de € 70 
000, podendo apenas ser-lhe deduzidos os pagamentos por 
conta efetuados em 2020. 
 
ESTÃO DISPENSADOS OS SP QUE NÃO EFETUEM O PAGAMENTO ATÉ 
31 DE MARÇO, desde que tenham cumprido as obrigações de-

clarativas previstas nos artigos 120.º e 121.º do CIRC (IES/DA 
e declaração mod. 22) relativas aos 2 períodos de tributação 
anteriores. 
 
ESTÃO AINDA DISPENSADOS DE EFETUAR O PEC/2021 (…) os con-
tribuintes de IRC que iniciem em 2021 ou tenham iniciado em 
2020 a sua atividade, os contribuintes do regime simplificado, 
os que tenham deixado de efetuar vendas ou prestações de 
serviços e tenham entregado a correspondente declaração 
de cessação de atividade, os que se encontrem com proces-
sos no âmbito do CIRE e, ainda, os contribuintes totalmente 
isentos de IRC, ainda que a isenção não inclua rendimentos 
que sejam sujeitos a tributação por retenção na fonte com ca-
rácter definitivo. 
 
IVA – PEQUENOS RETALHISTAS – AQUISIÇÕES EFETUADAS EM 2020 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial dos pe-
quenos retalhistas devem apresentar, em triplicado e no ser-
viço de finanças competente, a declaração modelo 1074 
(INCM) relativa às aquisições efetuadas em 2020. 
 
AIMI – HERANÇA INDIVISA. IDENTIFICAÇÃO DE HERDEIROS 

O cabeça-de-casal de herança indivisa deve apresentar de-
claração, com a identificação de todos os herdeiros e respe-
tivas quotas, caso pretenda afastar a equiparação da herança 
a pessoa coletiva. 
 
Cada herdeiro confirmará posteriormente a respetiva quota, 
através de declaração a apresentar de 1 a 30 de abril p.f.. 
 
 

 
IRS / 2020 

DECLARAÇÃO MODELO 3 ENTRE 1 DE ABRIL E 30 DE JUNHO 

 
O PRAZO ÚNICO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

MODELO 3 DE IRS RELATIVA A 2020 DECORRE  
DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 

 
 
 

g FISCALIDADE
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g DIVERSOS 

g PRECURSORES DE EXPLOSIVOS  
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148 EM VIGOR   
 
Entrou em vigor no passado dia 1 de fevereiro o Regulamento 
(UE) 2019/1148, de 20 de junho, que estabelece normas har-
monizadas a nível europeu em matéria de disponibilização, 
introdução, posse e utilização de substâncias ou misturas 
(preparações) que, não obstante apresentarem inúmeros 
usos lícitos na indústria e em diferentes atividades económi-
cas (caso de ácido sulfúrico, ácido nítrico, acetona, peróxido 
de hidrogénio, nitrato de amónio, cloratos e nitratos, entre ou-
tros), poderão sofrer desvios, que se pretende evitar, para a 
sua utilização indevida no fabrico ilícito de explosivos. 
 
Embora em vigor, o Regulamento, que revoga o anterior re-
gulamento sobre a matéria (Regulamento (UE) 98/2013, exe-
cutado em Portugal pelo Decreto-Lei 56/2016, de 29/8), 
carece, porém, de aprovação e publicação de diploma que o 
execute na ordem jurídica nacional, nomeadamente que de-
fina alguns procedimentos, competências e contraordena-
ções. 
 
Segundo informação do Departamento de Armas e Explosi-
vos da PSP, o Regulamento 2019/1148 prevê duas categorias 
distintas de precursores de explosivos:  
 

* OS PRECURSORES OBJETO DE RESTRIÇÕES, QUE NÃO PODEM 
SER DISPONIBILIZADOS A PARTICULARES NEM POR ELES INTRO-
DUZIDOS, POSSUÍDOS OU UTILIZADOS ACIMA DAS SEGUINTES 
CONCENTRAÇÕES:  
- Ácido nítrico a 3%;  
- Peróxido de hidrogénio a 12%;  
- Ácido sulfúrico a 15%;  
- Nitrometano a 16%;  
- Nitrato de amónio a 16% (de azoto sob a forma de nitrato 
de amónio);  
- Clorato de potássio a 40%;  
- Perclorato de potássio a 40%;  
- Clorato de sódio a 40%;  
- Perclorato de sódio a 40%.  

 
*OS PRECURSORES REGULAMENTADOS, CUJAS TRANSAÇÕES 
SUSPEITAS DEVERÃO SER COMUNICADAS PELOS OPERADORES 
ECONÓMICOS, QUE INCLUEM OS ACIMA REFERIDOS ABAIXO DA 
CONCENTRAÇÃO INDICADA E OS SEGUINTES:  
- Hexamina;  
- Acetona;  
- Nitrato de potássio;  
- Nitrato de sódio;  
- Nitrato de cálcio;  
- Clorato de amónio cálcico;  
- Pós de magnésio;  
- Nitrato de magnésio hexahidratado;  
- Pós de alumónio.  

 
Voltaremos ao assunto logo que publicado o competente de-
creto-lei de execução. 
 
Consulte aqui o Regulamento. 
 
 

g PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA EM 
CONSULTA PÚBLICA  
Encontra-se em consulta pública, até 1 de março, o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), de aplicação nacional e 
com um período de execução até 2026, com recursos que as-
cendem a cerca de 14 mil milhões de euros de subvenções, 

um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão 
ao país retomar o crescimento económico sustentado, refor-
çando assim o objetivo de convergência com a Europa ao 
longo da próxima década. 

 
O PRR pode ser consultado AQUI, podendo os interessados, 
cidadãos ou grupos/organizações, participar na consulta pú-
blica mediante prévio registo, em 
https://www.consultalex.gov.pt/Registar.aspx?Nome=&Email
= 
 
 

g ARMAS DE FOGO NÃO MANIFESTADAS OU 
REGISTADAS 
 
A Lei 5/2021, de 19 de fevereiro, criou um período extraordi-
nário de entrega voluntária de armas de fogo não manifesta-
das ou registadas. 
 

Durante o referido pe-
ríodo, de 120 dias (ter-
mina a 24 de junho p.f.), 
os possuidores de tais 
armas, de acordo com o 
processo de manifesto a 
regulamentar pelo minis-
tro competente (até 21 

de março) devem efetuar a sua entrega voluntária em qual-
quer instalação da GNR ou PSP, não havendo lugar a proce-
dimento criminal. 
 
As armas são consideradas perdidas a favor do Estado, mas 
os seus detentores podem requerer a sua legalização e ficar 
com elas em sua posse em regime de detenção domiciliária 
provisória solicitar a sua detenção pelo período máximo de 
180 dias, prazo em que devem habilitar-se com a licença ne-
cessária. 
 
Também os detentores de armas que se encontrem em infra-
ção (não submissão da declaração de venda/doação e do li-
vrete de manifesto pelo vendedor/doador na plataforma; 
aquisição de munições sem apresentação dos documentos 
devidos; detenção ilegal de arma; violação de norma de con-
duta atinente à renovação de licença de uso e porte de arma) 
podem/devem regularizar a situação ou entregar a arma a 
favor do Estado no mesmo prazo de 120 dias, não havendo 
lugar a procedimento contraordenacional. 
 
COFRE PARA ARMAS DE FOGO 

Da mesma data, a Lei 6/2021 prorrogou até 31 de julho p.f., 
mas com efeitos reportados a 22 de setembro de 2020, o 
prazo para a prova de detenção de cofre/armário não portátil 
pelos detentores de armas de fogo. 
 
Não a fazendo, são punidos com coima de € 50 e advertidos 
para a obrigação de o adquirirem no prazo de 30 dias, sob 
pena de aplicação de coima de € 700 a € 7.000; 
 
 

g «VISTOS GOLD» - ALTERAÇÃO AO REGIME DE 
ENTRADA, PERMANÊNCIA E  
SAÍDA DE ESTRANGEIROS   
 
O Decreto-Lei 14/2021, de 12 de fevereiro, alterou o regime 
jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de es-
trangeiros do território nacional, aprovado pela Lei 23/2007, 
de 4 de julho, com o objetivo de favorecer a promoção do in-
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g SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
- PROTOCOLO COM A MEDIMARCO   
 

A APCMC e a MEDIMARCO celebraram um proto-

colo com o objetivo de disponibilizar às empresas 

associadas a prestação de serviços externos de 

saúde e segurança no trabalho, com qualidade e 

em condições mais competitivas. 

 

A Medimarco assegura a prestação de serviços de 

saúde e segurança em todo o país, devendo as 

empresas interessadas solicitar o seu contacto em 

http://medifidelis.com/apcmc.html. 

g DIVERSOS

vestimento nos territórios do interior, bem como o investi-

mento na requalificação urbana, no património cultural, nas 

atividades de alto valor ambiental ou social, no investimento 

produtivo e na criação de emprego, restringindo ao território 

das comunidades intermunicipais do interior, Açores e Ma-

deira alguns dos investimentos previstos no regime e aumen-

tando o valor mínimo dos investimentos e do número de 

postos de trabalho a criar. 

 

Há, assim, um aumento dos valores que envolvem a «Ativi-

dade de investimento», que é qualquer atividade exercida 

pessoalmente ou através de uma sociedade que conduza à 

concretização da transferência de capitais e por um período 

mínimo de 5 anos, passando a ser considerados os seguin-

tes: 

 

- Transferência de capitais no montante igual ou superior 

a 1,5 milhões de euros 

- Transferência de capitais no montante igual ou superior 

a € 500.000, que seja aplicado em atividades de investi-

gação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas 

de investigação científica, integradas no sistema científico 

e tecnológico nacional 

- Transferência de capitais no montante igual ou superior 

a € 500.000, destinados à aquisição de unidades de parti-

cipação em fundos de investimento 

- Transferência de capitais no montante igual ou superior 

a € 500 000, destinados à constituição de uma sociedade 

comercial com sede em território nacional. 

 

A aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a € 

500.000 apenas é permitida quando as habitações se situem 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira ou nos ter-

ritórios do interior. 

 

O novo regime aplica-se a todos os pedidos de autorização 

de residência para investimento requeridos após 1 de janeiro 

de 2022, data da sua entrada em vigor. 

 

 

g TRANSAÇÕES ELETRÓNICAS NA UE  
- IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E SERVIÇOS DE 
CONFIANÇA    
 

O Decreto-Lei 12/2021, de 9 de fevereiro, assegura no Direito 

nacional a execução do Regulamento (UE) 910/2014, de 23 

de julho, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 

confiança para as transações eletrónicas no mercado interno, 

designando e dotando as autoridades portuguesas das com-

petências para realizar as atividades de supervisão nele pre-

vistas e definindo o quadro sancionatório aplicável em caso 

de infração das respetivas normas. 

 

 

g CONSELHO NACIONAL DA HABITAÇÃO  
 

A Portaria 29/2021, de 9 de fevereiro, criou o Conselho Na-

cional de Habitação, órgão de consulta do governo no domí-

nio da política nacional de habitação previsto na Lei de Bases 

da Habitação (Lei 83/2019, de 3 de setembro). 

 

O Conselho reúne ordinariamente 2 vezes por ano e os seus 

pareceres e propostas são divulgados no portal da habitação 

(https://www.portaldahabitacao.pt/). 

 

 

g ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO PARA A RE-
NOVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS  
 

O Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de 
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Ministros 8-A/2021, de 3 de fevereiro, a Estratégia de Longo 
Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE), que visa, até 
2050, apoiar a renovação do parque nacional de edifícios re-
sidenciais e não residenciais, públicos e privados, para o con-
verter num parque imobiliário descarbonizado e de elevada 
eficiência energética, facilitando a transformação dos edifícios 
existentes em edifícios NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), 
incluindo um roteiro com medidas e objetivos indicativos para 
os horizontes de 2030, 2040 e 2050 e a respetiva ligação ao 
cumprimento dos objetivos europeus de eficiência energética 
e redução da emissão de gases com efeito de estufa. 
 
A ELPRE compreende medidas de intervenção nas envolven-
tes dos edifícios, substituição dos sistemas existentes por ou-
tros mais eficientes, promoção de energia de fontes 
renováveis e adoção de soluções técnicas adequadas ao ob-
jetivo da renovação energética dos edifícios abrangidos, in-
tegrando as políticas e ações em 7 eixos: 
 

1.º eixo – Ações para a renovação do edificado, mediante 
a criação de enquadramento financeiro adequado para o 
efeito e em cujo âmbito se inclui, entre outras medidas, a 
renovação energética dos edifícios abrangidos, em linha 
com critérios do respetivo desempenho energético e de 
sustentabilidade, e a revisão do atual Programa de Efi-
ciência Energética na Administração Pública para a ação 
sobre os edifícios públicos, que passa ainda a abranger 
as eficiências material e hídrica, bem como o aumento do 
desempenho ambiental dos edifícios. 
 
2.º eixo – Desenvolvimento e fomento da inteligência dos 
edifícios abrangidos, mediante o incentivo às atividades 
de investigação e inovação tecnológica. 
 
3.º eixo – Reforço do quadro normativo e regulamentar da 
certificação energética dos edifícios, incluindo a etiqueta-
gem de produtos e/ou serviços relacionados com a reno-
vação energética de edifícios, utilização dos certificados 
energéticos como mecanismo de acesso a financiamento 
ou a outro tipo de benefícios e qualificação da classe 
energética dos edifícios como fator de incentivo no mer-
cado de arrendamento. 
 
4.º eixo – Colmatar as lacunas registadas na formação e 
na qualificação profissional no domínio do desempenho 
de edifícios em matéria de eficiência energética e de re-
cursos, com o reforço e desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares e projetos de educação. 
 
5.º eixo – Combate à pobreza energética, mediante a re-
dução dos encargos com a energia e restantes consumos 
e o apoio aos agregados familiares mais vulneráveis na 
renovação energética das respetivas habitações por via 
da disponibilidade de mecanismos de financiamento e be-
nefícios fiscais. 
 
6.º eixo – Assegurar a informação e consciencialização 
dos cidadãos e empresas para os benefícios decorrentes 
da renovação dos edifícios. 
 
7.º eixo – Implementação de um conjunto de indicadores 
e mecanismos para o acompanhamento do progresso da 
ELPRE e apuramento dos respetivos resultados práticos 
no desempenho energético dos edifícios abrangidos me-
diante, entre outras medidas, a articulação de esforços 
para a criação e desenvolvimento de um sistema de mo-
nitorização para o efeito. 

 
O Governo indica os seguintes objetivos da ELPRE para os 

horizontes das décadas de 2030, 2040 e 2050, face aos re-
gistos de 2018, por referência à totalidade do parque nacional 
de edifícios existentes: 

a) Área de edifícios renovada, na proporção de 363 680 
501 m² para 2030, 635.637.685 m² para 2040 e 747 953 
071 m² para 2050; 
b) Poupança de energia primária, na percentagem de 11% 
para 2030, 27% para 2040 e 34% para 2050; 
c) Redução de horas de desconforto na habitação, na per-
centagem de 26% para 2030, 34% para 2040 e 56% para 
2050. 

 
Consulte aqui a ELPRE. 
 
 

g PROGRAMA APOIAR - APOIAR  

RENDAS – CANDIDATURAS ABERTAS 

 
Estão abertas desde o passado dia 4 de fevereiro, e até que 
se esgote a dotação (150 milhões de euros), as candidaturas 
ao Sistema de Incentivos à Liquidez - Programa APOIAR – 
APOIAR RENDAS (Aviso n.º 03/SI/2021). 
 
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_03SI20
21_APOIAR_RENDAS.pdf 

O Programa visa apoiar/financiar o pagamento de rendas não 
habitacionais devidas por empresas que atuem nos setores 
particularmente afetados pelas medidas excecionais aprova-
das no contexto da pandemia da doença COVID-19, de todas 
as regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve), podendo candidatar-se as PME de qual-
quer natureza e sob qualquer forma jurídica, bem como as 
empresas com 250 trabalhadores ou mais com volume de ne-
gócios anual até 50 milhões de euros. 
 
Os apoios (subvenção não reembolsável) são aplicáveis atra-
vés da aplicação das seguintes taxas de financiamento: 

- 30% do valor da “renda mensal de referência”, até ao li-
mite máximo de € 1.200 por mês e por estabelecimento, 
durante 6 meses, no caso das empresas com uma dimi-
nuição da faturação entre 25% e 40% comunicada à AT 
no sistema e-Fatura; 
- 50% do valor da “renda mensal de referência”, até ao li-
mite máximo de € 2.000 por mês e por estabelecimento, 
durante 6 meses, no caso das empresas com uma dimi-
nuição da faturação superior a 40% comunicada à AT no 
sistema e-Fatura. 

 
A apresentação de candidaturas é efetuada via Balcão 2020, 
através de formulário eletrónico disponibilizado na plataforma 
do Sistema de Incentivos às empresas do PT2020. 
 

g DIVERSOS 
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