


g COMPENSAÇÃO ÀS EMPRESAS PELO AUMENTO 
DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL   
 
O Decreto-Lei 37/2021, de 21 de 
maio, aprovou uma medida exce-
cional de compensação pelo au-
mento do valor do salário mínimo 
nacional, que consiste na atribui-
ção de um subsídio pecuniário pelo 
IAPMEI ou pelo Instituto do Tu-
rismo de Portugal (ITP) às empre-
sas com 1 ou mais trabalhadores 
ao seu serviço.  
 
O apoio tem o valor de € 84,50 
por trabalhador que em dezembro 
de 2020 auferisse remuneração 
base de valor equivalente ao do 
salário mínimo nacional de 2020 (€ 635), ou de metade, € 
42,25, por trabalhador que nesse mês auferisse remuneração 
base de valor superior a tal salário mínimo e inferior ao salário 
mínimo para 2021 (€ 665). 
 
As empresas interessadas, para além da habitual situação 
fiscal e contributiva regularizada, devem apresentar, nas de-
clarações de remunerações relativas a dezembro de 2020, 1 
ou mais trabalhadores a tempo completo com remuneração 
base declarada igual ou superior ao salário mínimo de 2020 
e inferior ao de 2021. 
 
A segurança social identifica as empresas e o n.º de traba-
lhadores em condições de beneficiar do apoio ao IAPMEI e 
ITP, os quais disponibilizam às empresas um sistema eletró-
nico de registo nos respetivos sítios da Internet para que 
estas autorizem a consulta à sua situação tributária e contri-
butiva, indiquem o IBAN, a respetiva CAE principal, o ende-
reço eletrónico e, opcionalmente, telefone de contacto.  
 
Se o n.º de trabalhadores objeto de apoio na declaração de 
remunerações relativa a abril de 2021, extraída pela SS a 21 
de maio, for inferior ao constante da declaração relativa a de-
zembro de 2020, será considerado o da declaração de abril.  
 
Sob pena de caducidade do direito ao apoio, as empresas 
devem realizar o referido registo eletrónico no prazo de 30 
dias (até 25 de junho), sendo o pagamento efetuado nos 30 
dias seguintes. 
 
 

O IAPMEI é a entidade responsável pelos pagamentos à 
generalidade das empresas, enquanto o ITP é a entidade 
responsável pelos pagamentos às empresas cuja ativi-
dade principal corresponda às CAE 551, 55201, 55202, 
55204, 55300, 561, 563, 771, 79, 82300, 90040, 91020, 
91030, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93211, 
93292, 93293, 93294, 93295 e 96040. 
 
A PLATAFORMA para efetivação do registo eletrónico, que 
pode ser realizado ATÉ 9 DE JULHO, já foi disponibilizada 
pelo IAPMEI (https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compen-
sacao-as-empresas-pelo-aumento-do-salario-mi.aspx), 
em cujo portal poderão os interessados aceder à INFOR-
MAÇÃO (FAQ) sobre o apoio (https://www.iapmei.pt/getat-
tachment/NOTICIAS/Compensacao-as-empresas-pelo-a
umento-do-salario-mi/CompSMfaqs.pdf.aspx?lang=pt-
PT). 
 

COVID-19  
 

g ESTADO DE CALAMIDADE RENOVADO ATÉ 13 
DE JUNHO  
 
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 64-A/2021, de 
28 de maio, prolongou o Estado 
de Calamidade no território conti-
nental até 13 de junho e alterou, 
na sequência da revisão semanal 
habitual, o âmbito de aplicação 
das medidas aprovadas pelas 
RCM 45-C/2021, de 30 de abril, 
que republica. 
 
Apenas não acompanham a es-
magadora maioria dos concelhos 
que se encontram desde 1 de 
maio p.p na 4.ª fase (nível 1) do 
desconfinamento gradual os mu-
nicípios de: 
 

- GOLEGÃ, MONTALEGRE E ODEMIRA – aos quais se aplicam 
as medidas da 3.ª fase ou nível 2, aprovadas para o pe-
ríodo de 19 a 30 de abril p.p. (consultar p.f. o n/ email de 
19 de abril ou www.apcmc.pt); 
 
- ARGANIL – a que se aplica as medidas correspondentes 
à 2.ª fase ou nível 3, aprovadas para o período de 5 a 18 
de abril (consultar p.f. o n/ email de 5 de abril ou 
www.apcmc.pt). 

 
Mantém-se em todos os concelhos do continente a obrigação 
de aplicação do regime de reorganização do trabalho apro-
vado pelo Decreto-Lei 79-A/2020, de 1 de outubro (teletraba-
lho e organização desfasada de horários, quando possível). 
 
Consulte aqui a RCM 45-C/2021, consolidada 
 
 

g SUSPENSÃO EXCECIONAL DE CONTRATOS DE 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS  
 
A Lei 29/2021, de 20 de maio, aprovou a suspensão excecio-
nal e temporária de contratos de fornecimento de serviços es-
senciais no contexto da pandemia da doença COVID-19. 
 
As micro e pequenas empresas e empresários em nome in-
dividual (ENI) em situação de crise empresarial ou as empre-
sas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por 
determinação legal ou administrativa adotada no âmbito das 
medidas de controlo da pandemia podem pedir a suspensão 
dos contratos de fornecimento de água, gás, energia e comu-
nicações eletrónicas, independentemente de cláusulas de fi-
delização ou outras, sem pagamento de novas taxas e 
custos. 
 
Situação de crise empresarial é aquela em que se verifique 
uma quebra de faturação igual ou superior a 25%, no mês 
civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se 
refere o pedido de suspensão, face ao mês homólogo do ano 
anterior ou de 2019, ou face à média mensal dos 6 meses 
anteriores a esse período. 
 
Este regime não prejudica os direitos dos utilizadores previs-
tos no artigo 361.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 
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(OE/2021), que proibiu a suspensão dos serviços essenciais 
aos consumidores durante o 1.º semestre de 2021, podendo 
as empresas e ENI optar pela manutenção dos serviços de 
fornecimento sem que os mesmos possam ser objeto de sus-
pensão. 
 
As entidades reguladoras competentes (ANACOM, ERSE, 
ERSAR) aprovam o modelo para o requerimento de suspen-
são, que as empresas operadoras de serviços devem dispo-
nibilizar por via eletrónica e nos seus postos de atendimento 
em 5 dias úteis. 
 
A suspensão pode ser requerida por um período máximo de 
60 dias, não renovável, ou, tratando-se de empresa com ins-
talações sujeitas a encerramento por determinação legal ou 
administrativa adotada no âmbito das medidas de controlo da 
pandemia, pelo período em que se mantiver a medida de en-
cerramento, e acresce ao prazo de vigência contratual. 
 
A suspensão produz efeitos ao 1.º dia do mês seguinte ao re-
querimento, que deve ser apresentado com pelo menos 15 
dias de antecedência. 
 
O presente diploma vigora até ao final do ano em que cessem 
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pande-
mia da doença COVID-19. 
   
 

g  INCENTIVO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL E APOIO SIMPLIFICADO PARA MI-
CROEMPRESAS  
 
A Portaria 102-A/2021, de 14 de maio, procedeu à regulamen-
tação do novo incentivo à normalização da atividade empre-
sarial, previsto no Decreto-Lei 23-A/2021, de 24 de março, e 
do apoio simplificado para microempresas à manutenção dos 
postos de trabalho, previsto no Decreto-Lei 46-A/2020, de 30 
de julho. 
 
Lembramos que o apoio simplificado para microempresas à 
manutenção dos postos de trabalho destina-se às microem-
presas que se encontrem em situação de crise empresarial e 
que tenham beneficiado, apenas em 2020, do apoio extraor-
dinário à manutenção de contrato de trabalho, previsto no DL 
10-G/2020, de 26/3 (lay-off simplificado), ou do apoio extraor-
dinário à retoma progressiva de atividade, previsto no DL 46-
A/2020, de 30/7, consistindo na atribuição de um apoio 
financeiro ao empregador, no valor de 2 salários mínimos na-
cionais por trabalhador abrangido por aqueles apoios, a pagar 
de forma faseada ao longo de 6 meses. 
 
No âmbito deste apoio simplificado, face à alteração operada 
pelo DL 23-A/2021, passou a prever-se o pagamento de um 
apoio adicional no valor de 1 salário mínimo nacional às em-
presas que se mantenham em situação de crise empresarial 
no mês de junho de 2021. 
 
Já o novo incentivo à normalização da atividade empresarial 
consiste num apoio financeiro por trabalhador que tenha sido 
abrangido, no primeiro trimestre de 2021, pelo apoio extraor-
dinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo apoio 
extraordinário à retoma progressiva de atividade.  
 
Apoio que, quando requerido até 31 de maio p.f., tem o valor 
de 2 salários mínimos nacionais, sendo pago de forma fa-
seada ao longo de seis meses, a que acresce o direito a dis-
pensa parcial de 50% do pagamento de contribuições para a 

segurança social a cargo da entidade empregadora, com re-
ferência aos trabalhadores abrangidos, durante os primeiros 
2 meses do apoio.  
 
Quando seja requerido entre 1 de junho e 31 de agosto p.f., 
o apoio tem o valor de 1 salário mínimo e é pago de uma só 
vez, correspondente a um período de apoio de três meses. 
 
O acesso ao apoio simplificado para microempresas à manu-
tenção dos postos de trabalho ou ao novo incentivo à norma-
lização da atividade empresarial está sujeito a um conjunto 
de deveres a observar pelas empresas, nomeadamente a 
proibição de desencadear processos de despedimento cole-
tivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação e 
o dever de manutenção do nível de emprego. 
 
CANDIDATURAS ABERTAS 

As candidaturas ao novo incentivo à normalização da ativi-
dade empresarial e ao apoio simplificado para microempresas 
à manutenção dos postos de trabalho estão abertas entre 19 
e 31 de maio no IEFP, em cujo portal os interessados podem 
encontrar o aviso de abertura (também disponível aqui), in-
formação sobre as medidas e minutas dos documentos a 
apresentar (https://iefponline.iefp.pt/IEFP/). 
 
Circular 75/2021 da CCP. 
 . 
 

g MÁSCARAS, ÁLCOOL, GEL DESINFETANTE E 
TESTES. LUCRO LIMITADO A 15% 
 
O Despacho 3803-A/2021, 
de 14 de abril, procedeu à re-
vogação do Despacho 5503-
A/2020, de 13 de março, mas 
mantém a limitação, ao má-
ximo de 15%, da margem de 
lucro na comercialização, por 
grosso e a retalho, de máscaras, álcool etílico, gel desinfe-
tante cutâneo de base alcoólica e outros dispositivos médicos 
e equipamentos de proteção individual identificados no anexo 
ao Decreto-Lei 14-E/2020, de 13 de abril. 
 
A mesma limitação estende à comercialização de testes rá-
pidos para SARS-COV-2 destinados ao leigo (autotestes), 
com marcação CE ou sujeitos a autorização excecional atri-
buída pelo INFARMED. 
 
O anexo ao DL 14-E/2020 supra referido identifica os seguin-
tes artigos/produtos:  
 
1 - Máscaras cirúrgicas para uso por profissionais de saúde, 
de uso único e reutilizáveis. 2 - Máscaras cirúrgicas para uso 
social, de uso único e reutilizáveis. 3 - Semimáscaras de pro-
teção respiratória. 4 - Máscaras com viseira integrada. 5 - 
Batas cirúrgicas. 6 - Fatos de proteção integral. 7 – Cógulas. 
8 – Toucas. 9 - Manguitos. 10 - Proteção de calçado – Cobre-
botas. 11 - Proteção de calçado – Cobre-sapatos. 12 - Luvas 
de uso único. 13 - Óculos de proteção. 14 – Viseiras. 15 - Za-
ragatoas. 
 
 

g  ALTERAÇÃO AO APOIO EXTRAORDINÁRIO À 
RETOMA PROGRESSIVA (LAY-OFF)  
 
O Decreto-Lei 32/2021, de 12 de maio, alterou, com efeitos a 
1 de maio p.p., o regime do apoio extraordinário à retoma pro-

https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-75-2021.pdf
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gressiva em empresas em situação de crise empresarial com 
redução temporária do período normal de trabalho (PNT), 
aprovado pelo Decreto-Lei 46-A/2020, de 30 de julho. 
 
As empresas com quebra de faturação igual ou superior a 

75% podem 
continuar du-
rante os meses 
de maio e junho 
de 2021 a redu-
zir o PNT dos 
seus trabalha-
dores até ao 
máximo de 
100%.  

 
Em junho, porém, a redução está limitada até 75% dos tra-
balhadores ao serviço da empresa, exceto se a respetiva ati-
vidade se enquadrar nos setores de bares, discotecas, 
parques recreativos e fornecimento ou montagem de eventos, 
podendo, em alternativa, a empresa proceder à redução do 
PNT em, no máximo, 75% se nela envolver a totalidade dos 
trabalhadores ao seu serviço. 
 
O Governo voltará em junho a reavaliar os limites da redução 
do PNT, em função da evolução da pandemia. 
 
Consulte aqui o DL 46-A/2020, com as alterações ora opera-
das. 
 
 

g  ESTADO DE CALAMIDADE RENOVADO PARA O 
PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO   
 
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 59-B/2021, de 
14 de maio, renovou a declaração do Estado de Calamidade 
no território continental até 30 de maio e alterou o âmbito de 
aplicação das medidas aprovadas pelas RCM 45-C/2021 e 
46-B/2021, respetivamente de 30 de abril e 6 de maio p.p.. 
 
A generalidade dos concelhos, a que se juntam CARREGAL DO 
SAL, CABECEIRAS DE BASTO E PAREDES, mantém as medidas 
em vigor desde 1 de maio passado, relativas à 4.ª fase (nível 
1) do desconfinamento gradual, por conseguinte sem altera-
ções no que respeita ao exercício da atividade económica e 
abertura e funcionamento dos estabelecimentos de comércio 
a retalho e prestação de serviços do setor, com exceção dos 
concelhos: 
 

- De RESENDE e da freguesia de SÃO TEOTÓNIO, concelho 
de Odemira – a que se aplicam as medidas correspon-
dentes ao nível 3 ou 2.ª fase (que vigorou entre 5 e 18 de 
abril - consultar p.f. o n/ email de 5 de abril ou 
www.apcmc.pt); 
 
- De ARGANIL E LAMEGO, a que se aplicam as medidas cor-
respondentes ao nível 2 ou 3.ª fase (que vigorou entre 19 
e 30 de abril - Consultar p.f. o n/ email de 19 de abril ou 
www.apcmc.pt). 

 
A RCM passa a permitir, com caráter geral, o funcionamento 
de parques aquáticos, parques de diversões, recreativos e si-
milares, parques de diversão infantil e equipamentos itineran-
tes de diversão, desde que observem as recomendações da 
DGS, e altera, a partir de 17 de maio, as medidas aplicáveis 
em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras maríti-
mas e fluviais, excecionando designadamente da suspensão 
de tráfego aéreo com destino e a partir do continente os voos 

de e para o Reino Unido, e também as regras a respeito de 
viagens com origem em países que integram a UE, países 
europeus associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, 
Noruega, Islândia e Suíça) ou no Reino Unido (apenas são 
permitidas viagens essenciais com origem nestes países 
caso registem uma taxa de incidência igual ou superior a 500 
casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, e constem 
de lista a definir). 
 
Mantém-se o dever de as companhias aéreas só permitirem 
o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala 
em Portugal continental mediante a apresentação, no mo-
mento da partida, de comprovativo de realização de teste mo-
lecular por RT-PCR para despiste da infeção por 
SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas 
anteriores à hora do embarque. 
 
O regime de teletrabalho mantém-se obrigatório (sendo pos-
sível…) em todo o território continental até 30 de maio p.f. (n.º 
14 da RCM). 
 
ESTADO DE CALAMIDADE - PERÍODO DE 22 A 30 DE MAIO 

Na sequência da revisão semanal da situação epidemioló-
gica, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 62-
A/2021, de 21 de maio, alterou, com efeitos a partir de 22 de 
maio, o âmbito de aplicação das medidas aprovadas pela 
RCM 59-B/2021, de 14 de maio, para a semana posterior a 
22 de maio. 
 
Aos concelhos de ARGANIL e LAMEGO, a que se continuam a 
aplicar as medidas correspondentes ao nível 2 ou 3.ª fase 
(que vigorou entre 19 e 30 de abril), juntam-se os de MONTA-
LEGRE E ODEMIRA, deixando RESENDE o nível 3 ou 2.ª fase para 
se juntar à generalidade dos concelhos no nível 4 ou 1.ª fase 
(que vigora desde 1 de maio).  
 
Consulte aqui: 
- RCM 45-C/2021 consolidada (após RCM 62-A/2021) 
- Circular CCP 76/2021 
 
 

g  LEVANTADA A CERCA SANITÁRIA EM ODEMIRA  
 

A Resolução do Conselho de Mi-
nistros 52-A/2021, de 11 de maio, 
procedeu ao levantamento da 
cerca sanitária nas FREGUESIAS DE 
SÃO TEOTÓNIO E LONGUEIRA/ALMO-
GRAVE do concelho de Odemira, 
com efeitos a 12 de maio, pondo 
termo às medidas especiais que a 

caracterizavam impostas pelo Despacho 4391-B/2021, de 29 
de abril e em vigor desde esta data, e reproduzidas pela RCM 
45-C/2021, de 30 de abril. 
 
É designadamente permitida a circulação de pessoas de e 
para as referidas freguesias sem necessidade de realização 
prévia de teste molecular ou teste rápido de antigénio de des-
piste da covid-19, imposta pelo Despacho 4697-A/2021, de 7 
de maio, ora revogado. 
 
 Estas freguesias mantêm-se, porém, na 1.ª fase (ou nível 4) 
do processo de desconfinamento, continuando sujeitas às 
medidas mais restritivas e limitativas da atividade económica 
e da circulação de pessoas que vigoraram no continente entre 
15 de março e 4 de abril p.p. (consultar o n/ email de 12 de 
março ou www.apcmc.pt). 
 

g LegisLação 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163012290/202105121427/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163012290/202105121427/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163856393/202105241232/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-76-2021.pdf
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g CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS – PROIBI-
DAS AS LETRAS «PEQUENINAS»  
 
A Lei 32/2021, de 27 
de maio, alterou o De-
creto-Lei 446/85, de 25 
de outubro, que apro-
vou o regime jurídico 
das cláusulas contra-
tuais gerais, estabele-
cendo limitações à 
redação destas cláusu-
las. 
 
A partir de 25 de agosto p.f., são absolutamente proibidas as 
cláusulas contratuais gerais que se encontrem redigidas com 
um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 milímetros, e com 
um espaçamento entre linhas inferior a 1,15. 
 
São cláusulas contratuais gerais as que são elaboradas sem 
prévia negociação individual, que proponentes ou destinatá-
rios indeterminados se limitem, respetivamente, a subscrever 
ou aceitar, bem como as inseridas em contratos individuali-
zados cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário 
não pode influenciar.  
 
O Governo regulamenta a lei no prazo de 60 dias, criando 
também um sistema administrativo de controlo e prevenção 
de cláusulas abusivas, garantindo que as cláusulas conside-
radas proibidas por decisão judicial não são aplicadas por ou-
tras entidades. 
 
 

g ESTADO DE CALAMIDADE. ALTERAÇÃO DO 
ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

 
Na sequência da revisão semanal da situação epidemioló-
gica, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 46-
C/2021, de 6 de maio, alterou, com efeitos a partir de 7 de 
maio, o âmbito de aplicação das medidas aprovadas pela 
RCM 45-C/2021, de 30 de abril, para o período de 1 a 16 de 
maio de 2021. 
 
Os concelhos de MIRANDA DO DOURO E VALONGO, que tinham 
ficado retidos na 3.ª fase do desconfinamento gradual, ALJE-
ZUR, que tinha retrocedido para a 2.ª fase, e PORTIMÃO, que 
retrocedera para a 1.ª fase e a que se aplicavam as medidas 
mais restritivas impostas igualmente às freguesias de São 
Teotónio e Longueira/Almograve, transitam para a 4.ª fase, 
juntando-se à grande maioria dos concelhos que já benefi-
ciam desde 1 de maio de medidas menos restritivas à ativi-
dade económica e à circulação, ao contrário de CABECEIRAS 
DE BASTO, que retrocede, juntando-se a PAREDES na 3.ª fase.  
 
Assim, no período de 7 A 16 DE MAIO, no continente, vigoram 
medidas: 

- De âmbito geral, aplicáveis a todos os concelhos (relati-
vas, designadamente, a voos, tráfego aéreo e fronteiras ter-
restres);  
- Aprovadas para a 4.ª fase de desconfinamento, ou nível 
1 (que teve início a 1 de maio p.p.), aplicáveis à generali-
dade dos concelhos; 
- Aprovadas para a 3.ª fase de desconfinamento, ou nível 
2 (que vigorou entre 19 e 30 de abril), aplicáveis aos con-
celhos de CABECEIRAS DE BASTO E PAREDES; 
- Aprovadas para a 2.ª fase de desconfinamento, ou nível 

3 (que vigorou entre 5 e 18 de abril), aplicáveis aos conce-
lhos de CARREGAL DO SAL E RESENDE; 
- Aprovadas para a 1.ª fase de desconfinamento, ou nível 
4 (que vigorou entre 15 de março e 4 de abril), e cerca sa-
nitária, aplicáveis às FREGUESIAS DE SÃO TEOTÓNIO E LON-
GUEIRA/ALMOGRAVE do concelho de Odemira. 

 
Lembrando…: 
 
Na GENERALIDADE DOS CONCELHOS QUE AVANÇARAM PARA A 4.ª 
FASE (desde 1 de maio): 
 

- Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de presta-
ção de serviços e os centros comerciais podem funcionar 
até às 21H00 durante a semana e até às 19H00 aos feria-
dos e fins-de-semana;  
- Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até 
às 22H30 de todos os dias da semana, podendo ter até 6 
pessoas por mesa no interior e até 10 por mesa em espla-
nadas; 
- Casamentos e batizados com 50% de lotação; 
- Permissão da prática de todas as modalidades desporti-
vas; 
- Ginásios com aulas de grupo; 
- Abertura das fronteiras terrestres. 

 
NOS CONCELHOS DE CABECEIRAS DE BASTO E PAREDES – man-
têm-se as medidas que vigoraram para o período de 19 e 30 
de abril [como a suspensão das atividades de comércio a re-
talho ou prestação de serviços em estabelecimentos a partir 
das 13H00 aos sábados, domingos e feriados…] – Consultar 
p.f. o n/ email de 19 de abril ou www.apcmc.pt. 
 
NOS CONCELHOS DE CARREGAL DO SAL E RESENDE – mantêm-
se as medidas que vigoraram entre 5 e 18 de abril [permissão 
de abertura das lojas até 200 m² com porta para a rua, de fei-
ras e mercados não alimentares (por decisão municipal), de 
funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 
pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até 
às 13h aos fins de semana e suspensão das atividades de 
comércio a retalho ou prestação de serviços em estabeleci-
mentos a partir das 13H00 aos sábados, domingos e feriados 
– Consultar p.f. o n/ email de 5 de abril ou www.apcmc.pt. 
 
NAS FREGUESIAS DE SÃO TEOTÓNIO E LONGUEIRA/ALMOGRAVE DE 
ODEMIRA – mantêm-se a cerca sanitária e as medidas que vi-
goraram entre 15 de março e 4 de abril [como a permissão 
de funcionamento do comércio ao postigo, salões de cabe-
leireiros, manicures e similares, após marcação prévia, esta-
belecimentos de comércio de livros e suportes musicais, 
parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, biblio-
tecas e arquivos; o encerramento de esplanadas, lojas até 
200 m² com porta para a rua, ginásios, museus, monumentos, 
palácios, galerias de arte e similares; proibição de circulação 
diária entre concelhos (com as exceções já conhecidas, de-
signadamente para exercício de atividade profissional), feiras 
e mercados não alimentares (por decisão municipal) e moda-
lidades desportivas de baixo risco] – Consultar p.f. o n/ email 
de 12 de março ou www.apcmc.pt. 
 
No que respeita à cerca sanitária, deixam de estar interditas 
as deslocações por via rodoviária efetuadas designadamente 
para efeitos de trabalho, ou por outras razões, a definir por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde. 
 
É o DESPACHO 4697-A/2021, de 7 de maio, que permite (…) 
as deslocações de e para as freguesias para EXERCÍCIO DE ATI-
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VIDADES PROFISSIONAIS e para apoio a idosos, incapacitados ou 
dependentes e por razões de saúde ou por razões humanitá-
rias, devidamente fundamentadas, dependendo: 

- A entrada, da apresentação, no momento da entrada, de 
comprovativo da realização de teste molecular por RT-PCR 
com resultado negativo realizado há menos de 72 horas, 
ou de teste rápido de antigénio (TRAg) com resultado ne-
gativo, realizado há menos de 24 horas; 
- A saída, da apresentação, no momento da saída, de com-
provativo de realização de novo teste rápido de antigénio 
(TRAg) para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com re-
sultado negativo, realizado há menos de 24 horas. 

 
(Consulte aqui o Despacho)  
 
PUBLICIDADE DE SALDOS E PROMOÇÕES 

É permitida, já desde o passado dia 19 de abril, a publicidade, 
a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma 
de comunicação comercial, designadamente em serviços da 
sociedade da informação, que possam ter como resultado o 
aumento do fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos 
que estejam abertos ao público, designadamente através da 
divulgação de saldos, promoções ou liquidações (a proibição 
constava do art. 20.º do Decreto 6/2021, de 3 de abril, pror-
rogado até 18 de abril pelo Decreto 6-A/2021, de 15 de abril, 
não tendo sido mantida pelo Decreto 7/2021, de 17 de abril, 
nem pela RCM 45-C/2021, de 30 de abril, que aprovaram as 
medidas em vigor a partir de 19 de abril e 1 de maio de 2021, 
respetivamente). 
 
Consulte aqui: 
- RCM 45-C/2021 consolidada 
- Circular CCP 72/2021 
 
 

g CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS  
- MEDIDAS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA   
 
A Lei 30/2021, de 21 de maio, aprovou medidas especiais de 
contratação pública em matéria de projetos financiados ou 
cofinanciados por fundos europeus, de habitação e descen-
tralização, de tecnologias de informação e conhecimento, de 
saúde e apoio social, de execução do Programa de Estabili-
zação Económica e Social e do Plano de Recuperação e Re-
siliência, de gestão de combustíveis no âmbito do Sistema de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais e, ainda, de bens agroali-
mentares. 
 
Alterou ainda o Código dos Contratos Públicos (CCP), apro-
vado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, o Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos e o Decreto-Lei 
200/2008, de 9 de outubro, que aprovou o regime jurídico apli-
cável à constituição, estrutura e funcionamento das centrais 
de compras. 
 
As medidas especiais de contratação pública e as alterações 
ao CCP só se aplicam aos procedimentos de formação de 
contratos públicos que se iniciem após a sua data de entrada 
em vigor (20 de junho de 2021), bem como aos contratos que 
resultem desses procedimentos. 
 
Consulte aqui a Lei 30/2011 e o CCP consolidado, já com as 
alterações por ela introduzidas. 
 
Lei 30/2011  
 
CCP consolidado 
 

g CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA DE DECRETOS-LEIS   
 
A Lei 28/2021, de 18 de maio, procedeu à cessação da vi-
gência de decretos-leis publicados entre 1986 e 1991, ocor-
rida em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou 
revogação por ela efetuada, determinando, de forma ex-
pressa, que tais diplomas não se encontram em vigor. 
 

 

g ARRENDAMENTO  
- PROCEDIMENTO DE INJUNÇÃO   
 
O Decreto-Lei 34/2021, de 14 de maio, aprovou o Regime do 
Procedimento de Injunção em Matéria de Arrendamento e re-
gulamenta o Serviço de Injunção em Matéria de Arrenda-
mento (SIMA), em execução do artigo 15.º-T da Lei 6/2006, 
de 27 de fevereiro, que aprovou o NRAU, Novo Regime do 
Arrendamento Urbano, que lhe foi aditado pela Lei 13/2019, 
de 12 de fevereiro. 
 
A injunção em matéria de arrendamento (IMA) é uma providência 
que permite de uma forma rápida exigir o cumprimento de obri-
gações ou dívidas, conferindo força executiva ao requerimento 
destinado a garantir e efetivar os direitos do arrendatário, como 
os relativos ao pagamento do valor da compensação em dívida 
por execução de obras em substituição do senhorio impostas por 
intimação ou do valor da compensação em dívida por execução 
de obras de reparações e outras despesas urgentes em substi-
tuição do senhorio, à cessação de atividades causadoras de risco 
para a saúde do arrendatário, à correção de deficiências do lo-
cado causadoras de risco grave para a saúde ou para a segu-
rança de pessoas ou bens e à correção de impedimento da 
fruição do locado. 

O SIMA é uma secretaria judicial, com competência exclusiva 
para a tramitação em todo o território nacional e que atribui à 
injunção em matéria de arrendamento (IMA) a força de título 
executivo, com base na qual poderão ser penhorados direitos 
e bens do requerido. 
 
Para que tal efeito ocorra, o mesmo que decorre de uma sen-
tença judicial transitada em julgado, é preciso que o reque-
rido, notificado por carta registada, não responda no prazo 
que lhe é dado (15 dias) ou, respondendo no prazo, não efe-
tue o pagamento da taxa de justiça devida. 
 

A tramitação da injunção é efetuada, preferencialmente, por 
via eletrónica, nos termos a definir por portaria, não sendo 
obrigatória a constituição de mandatário judicial para dar en-
trada da mesma. 
 

De importância para a matéria, reproduzimos infra os seguin-
tes artigos 13.º-A, 13.º-B e 15.º-T do NRAU, chamando a 
atenção dos interessados para os textos a negrito: 

https://dre.pt/application/file/a/163036489
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/162993475/202105071126/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-72-2021.pdf
https://dre.pt/application/file/a/163730358
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163767113/202105281025/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diplomasModificantes
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ARTIGO 13.º-A 
PROIBIÇÃO DE ASSÉDIO 

É proibido o assédio no arrendamento ou no subarrenda-
mento, entendendo-se como tal qualquer comportamento ile-
gítimo do senhorio, de quem o represente ou de terceiro 
interessado na aquisição ou na comercialização do locado, 
que, com o objetivo de provocar a desocupação do mesmo, 
perturbe, constranja ou afete a dignidade do arrendatário, su-
barrendatário ou das pessoas que com estes residam legiti-
mamente no locado, os sujeite a um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador ou 
ofensivo, ou impeça ou prejudique gravemente o acesso e a 
fruição do locado. 
 

ARTIGO 13.º-B 
INTIMAÇÃO PARA TOMAR PROVIDÊNCIAS 

1 — Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal 
ou contraordenacional decorrente dos atos e omis-
sões em que se consubstancie o comportamento 
previsto no artigo anterior, o arrendatário pode inti-
mar o senhorio a tomar providências ao seu alcance 
no sentido de: 

a) Cessar a produção de ruído fora dos limites le-
galmente estabelecidos ou de outros atos, prati-
cados por si ou por interposta pessoa, suscetíveis 
de causar prejuízo para a sua saúde e a das pes-
soas que com ele residam legitimamente no locado; 
b) Corrigir deficiências do locado ou das partes comuns do 
respetivo edifício que constituam risco grave para a saúde 
ou segurança de pessoas e bens; 
c) Corrigir outras situações que impeçam a fruição do lo-
cado, o acesso ao mesmo ou a serviços essenciais como 
as ligações às redes de água, eletricidade, gás ou esgotos. 

2 — A intimação prevista no número anterior é feita nos ter-
mos do artigo 9.º e deve conter a exposição dos factos em 
que se fundamenta. 
3 — Independentemente da apresentação da intimação pre-
vista no n.º 1, o arrendatário pode requerer à câmara munici-
pal competente a realização de uma vistoria ao locado para 
verificação das situações previstas no n.º 1, a qual possui na-
tureza urgente e deve ser realizada no prazo máximo de 20 
dias, devendo o respetivo auto ser emitido até 10 dias após 
a sua realização. 
4 — No prazo de 30 dias a contar da receção da intimação 
prevista nos n.ºs 1 e 2, o senhorio deve, mediante comunica-
ção a enviar ao arrendatário nos mesmos termos, demonstrar 
a adoção das medidas necessárias para corrigir a situação 
visada ou expor as razões que justifiquem a não adoção do 
comportamento pretendido pelo arrendatário. 
5 — EM CASO DE FALTA DE RESPOSTA NOS TERMOS PREVISTOS NO 
NÚMERO ANTERIOR, OU CASO A SITUAÇÃO SE MANTENHA INJUSTIFI-
CADAMENTE POR CORRIGIR, SEM PREJUÍZO DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL OU CRIMINAL QUE POSSA RESULTAR DOS MESMOS FACTOS E DA 
POSSIBILIDADE DE RECURSO AOS DEMAIS MEIOS JUDICIAIS OU EX-
TRAJUDICIAIS AO SEU DISPOR, O ARRENDATÁRIO PODE: 

A) REQUERER UMA INJUNÇÃO CONTRA O SENHORIO, DESTINADA A 
CORRIGIR A SITUAÇÃO EXPOSTA NA INTIMAÇÃO; E 

B) EXIGIR AO SENHORIO O PAGAMENTO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA 
NO VALOR DE 20 € POR CADA DIA A PARTIR DO FINAL DO PRAZO 
PREVISTO NO NÚMERO ANTERIOR, ATÉ QUE O SENHORIO LHE DE-
MONSTRE O CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 
9.º OU, EM CASO DE INCUMPRIMENTO, ATÉ QUE SEJA DECRETADA 
A INJUNÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA ANTERIOR. 

6 — A SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NA ALÍNEA B) DO NÚMERO AN-
TERIOR É ELEVADA EM 50% QUANDO O ARRENDATÁRIO TENHA IDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS OU GRAU COMPROVADO DE DEFI-
CIÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 60%. 
7 — A intimação prevista nos n.ºs 2 e 3 caduca, extinguindo-

se a respetiva sanção pecuniária, se a injunção prevista na 
alínea a) do n.º 5 não for requerida no prazo de 30 dias a con-
tar do termo do prazo previsto no n.º 4, ou se for indeferida. 
 

ARTIGO 15.º-T 
INJUNÇÃO EM MATÉRIA DE ARRENDAMENTO 

1 — A injunção em matéria de arrendamento (IMA) é um meio 
processual que se destina a efetivar os seguintes direitos do 
arrendatário: 

a) Pagamento de quantia certa do valor da compensação 
em dívida por execução de obras em substituição do se-
nhorio, em caso de execução de intimação emitida ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do regime jurí-
dico da urbanização e da edificação, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, ou do n.º 1 do artigo 55.º do re-
gime jurídico da reabilitação urbana, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, quando a injunção seja titulada pelo 
contrato de arrendamento, acompanhado da 
comunicação prevista no n.º 3 do artigo 22.º-
C do regime jurídico das obras em prédios ar-
rendados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
157/2006, de 8 de agosto, e de cópia da inti-
mação a que se reporta; 
b) Pagamento de quantia certa do valor da 

compensação em dívida por execução de obras em subs-
tituição do senhorio, nos casos de reparações previstas nos 
n.ºs 1 ou 2 do artigo 1036.º do Código Civil, quando a in-
junção seja titulada pelo contrato de arrendamento, acom-
panhado da comunicação prevista no n.º 3 do artigo 22.º-C 
do regime jurídico das obras em prédios arrendados, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto; 
c) Cessação de atividades causadoras de risco para a 
saúde do arrendatário, quando a injunção seja titulada pela 
intimação dirigida pelo arrendatário nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 13.º-B, acompanhada por auto emitido 
pela autoridade policial ou equiparada ou pela câmara mu-
nicipal competente; 
d) Correção de deficiências do locado causadoras de risco 
grave para a saúde ou para a segurança de pessoas ou 
bens, quando a injunção seja titulada pela intimação diri-
gida pelo arrendatário nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 13.º-B acompanhada por auto emitido pela câmara 
municipal competente; 
e) Correção de impedimento da fruição do locado, quando 
a injunção seja titulada pela intimação dirigida pelo arren-
datário nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º-B, 
acompanhada por auto emitido pela autoridade policial ou 
equiparada ou pela câmara municipal competente. 

2 — Caso seja demonstrada a apresentação de requerimento 
da vistoria prevista no n.º 3 do artigo 13.º-B, dentro do prazo 
estabelecido no n.º 7 do mesmo artigo, a câmara municipal é 
notificada para envio do referido auto no prazo de 20 dias, 
suspendendo-se o processo até receção do referido auto, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
3 — COM O DECRETAMENTO DAS INJUNÇÕES PREVISTAS NAS ALÍ-
NEAS C) A E) DO N.º 1, A SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NA ALÍNEA 
B) DO N.º 5 DO ARTIGO 13.º-B, PASSA A SER, POR CADA DIA DE IN-
CUMPRIMENTO A PARTIR DESSA DATA, NO VALOR DE 50 EUROS, PO-
DENDO SER DEDUZIDA PELO ARRENDATÁRIO DO PAGAMENTO DAS 
RENDAS MENSAIS VINCENDAS A PARTIR DESSA DATA, ATÉ QUE O CUM-
PRIMENTO DA INJUNÇÃO SEJA DEMONSTRADO PELO SENHORIO AO 
ARRENDATÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 9.º. 
4 — À sanção pecuniária prevista no número anterior aplica-
se o disposto no n.º 6 do artigo 13.º-B. 
5 — O processo de injunção em matéria de arrendamento é 
objeto de diploma próprio. 
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g PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES   
 
A Lei 26/2021, de 17 de maio, atribuiu ao governo autorização 
para, em 90 dias, aprovar as normas que asseguram a execução 
no país do Regulamento (UE) 2017/2394, de 12 de dezembro, de-
signadamente a regulamentação dos procedimentos conducentes 
a compromissos a assumir pelos profissionais com vista a fazer 
cessar infrações lesivas dos direitos dos consumidores, bem como 
a proporcionar medidas de reparação adicionais em benefício dos 
consumidores que tenham sido afetados pelas infrações. 
 
 

RELATÓRIO ÚNICO / 2020  
- ENTREGA ATÉ 30 DE JUNHO  
 
Decorre entre 16 de abril e 30 de junho p.f., por força do con-
texto excecional decorrente da pandemia do Covid-19, o 
prazo de entrega, pelas empresas (empregadores), do Rela-
tório Único relativo a 2020, documento que permite a identifi-
cação do empregador e seus estabelecimentos, volume de 
negócios, VAB, pessoas ao serviço, filiação sindical, presta-
ção de trabalho suplementar, recurso a trabalhadores tempo-
rários e a prestadores de serviços, e que compreende vários 
Anexos: 
 
• ANEXO A – Quadro de pessoal (dados reportados a Outubro/2018) 
• ANEXO B – Fluxo de entrada ou saída de trabalhadores 

• ANEXO C – Formação contínua Anexo D – Atividade do serviço de 
segurança e saúde no trabalho 
• ANEXO E – Greves  
• ANEXO F – Prestadores de serviços (cujo preenchimento se deverá 
mantém opcional. Optando a empresa por não o preencher, deverá 
assinalar a resposta «Não» à questão «Existiram contratos de pres-
tação de serviços em algum período do ano de referência do relató-
rio?») 
 
No portal do Relatório Único ainda não estão disponíveis os docu-
mentos de apoio e suporte para o preenchimento e entrega do rela-
tório (https://www.relatoriounico.pt/ru/documents.seam). 
 
 

CCT OUTORGADO PELA APCMC 
 
O CCT celebrado entre a APCMC e o SITESC e Ou-
tros para o setor, vulgo CCT – Comércio de Materiais 
de Construção, e demais dados necessários ao preen-
chimento do Anexo A (Quadro de Pessoal) devem 
manter as referências do passado, que são as seguin-
tes: 

a) Código do CCT/IRCT: 26170 
b) Publicação: BTE, I SÉRIE, Nº 1, DE 08/01/2009 (o 
respetivo Regulamento de Extensão foi aprovado 
pela Portaria 663/2009, de 17 de Junho) 
c) Data de produção de efeitos da tabela salarial: 
01/01/2008 
d) Código da APCMC: 0099 

00838     ANALISTA DE INFORMÁTICA 
29413     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 1. 
29414     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 2. 
01085     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
01086     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 
18384     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 
00409     CAIXA 
05909     CAIXA DE COMÉRCIO 
00030     CAIXEIRO DE 1. 
00031     CAIXEIRO DE 2. 
00032     CAIXEIRO DE 3. 
00033     CAIXEIRO ENCARREGADO 
00253     CANALIZADOR DE 1. 
00254     CANALIZADOR DE 2. 
00255     CANALIZADOR DE 3. 
00156     CARPINTEIRO DE 1. 
00157     CARPINTEIRO DE 2. 
00642     CARPINTEIRO DE 3. 
01690     CHEFE DE COMPRAS 
00159     CHEFE DE EQUIPA 
00081     CHEFE DE SECÇÃO 
00080     CHEFE DE SERVIÇOS 
00411     CHEFE DE VENDAS 
00524     COBRADOR 
03444     CONTABILISTA/TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 
00527     CONTINUO 
11481     CORTADOR SERRADOR DE MATERIAIS (MET) 
00532     COZINHEIRO 
01661     DEMONSTRADOR 
00536     DESENHADOR PROJECTISTA 
00292     DIRECTOR DE SERVIÇOS 
00034     DISTRIBUIDOR 
02087     ECÓNOMO 
24142     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 1. ANO 
24143     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 2. ANO 
00035     EMBALADOR 
00870     EMPREGADO DE REFEITÓRIO 
00023     ENCARREGADO 
00541     ENCARREGADO DE REFEITORIO 
00184     ENCARREGADO GERAL 
00684     ESTAGIÁRIO DO 1.ANO 
00685     ESTAGIÁRIO DO 2. ANO 
28431     ESTAGIÁRIO DO 3.ANO 
00189     FIEL DE ARMAZÉM 
29410     GERENTE COMERCIAL/LOJA  

00325     GUARDA 
00328     INSPECTOR DE VENDAS 
04298     MAÇARIQUEIRO DE 1. 
04299     MAÇARIQUEIRO DE 2. 
07062     MAÇARIQUEIRO DE 3. 
00996     MECÂNICO DE 1. 
00997     MECÂNICO DE 2. 
00998     MECÂNICO DE 3. 
06324     MEDIDOR ORÇAMENTISTA 
32096     MONTADOR DE ANDAIMES/ESTRUTURAS 
16008     MONTADOR DE 1. 
16026     MONTADOR DE 2. 
16050     MONTADOR DE 3. 
00478     MOTORISTA DE LIGEIROS 
00479     MOTORISTA DE PESADOS 
00567     OFICIAL ELECTRICISTA 
02209     OPERADOR DE MÁQUINAS 
29416     OPERADOR/EMPREGADO DE ARMAZÉM 
03944     OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO 
02131     ORÇAMENTISTA 
09668     PEDREIRO/TROLHA DE 1. 
09669     PEDREIRO/TROLHA DE 2. 
00488     PINTOR DE 1. 
00489     PINTOR DE 2. 
00490     PORTEIRO 
00418     PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA 
26243     QUADRO TÉCNICO SUPERIOR 
01527     RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 
00217     SERRALHEIRO DE 1. 
00218     SERRALHEIRO DE 2. 
01530     SERRALHEIRO DE 3. 
00044     SERVENTE 
01531     SOLDADOR DE 1. 
01532     SOLDADOR DE 2. 
01533     SOLDADOR DE 3. 
11288     TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
00843     TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
26897     TÉCNICO DE ENGENHARIA 
03356     TÉCNICO DE SECRETARIADO 
29415     TÉCNICO DE VENDAS (C/COMISSÕES) 
29412     TÉCNICO DE VENDAS (S/COMISSÕES) 
00757     TESOUREIRO 
00101     TRABALHADOR DE LIMPEZA 
96170     RESIDUAL (INCLUI IGNORADO)

CCT – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CÓDIGO 26170)  
CÓDIGOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

https://www.relatoriounico.pt/ru/documents.seam
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g MAPA DE FÉRIAS / 2021   
 
O mapa definitivo de férias dos trabalhadores deve ser 
elaborado e afixado nos locais de trabalho até ao dia 
15 DE MAIO, mantendo-se afixado até 31 DE OUTUBRO. 

 
 

 COVID-19  
 

g ISENÇÃO DE IVA NOS BENS NECESSÁRIOS 
AO COMBATE À PANDEMIA ATÉ 31 DE  
DEZEMBRO 2021  
 
A Lei 33/2021, de 28 de maio, 
alterou a Lei 13/2020, de 7 de 
maio, prorrogando até 31 de 
dezembro de 2021 (tinha ter-
minado a 30 de abril p.p.) a 
isenção de IVA nas transmis-
sões e aquisições intracomu-
nitárias de bens necessários 
para combater os efeitos da 
pandemia da doença COVID-
19 pelo Estado e outros orga-
nismos públicos ou por 
organizações sem fins lucrati-
vos. 
 
A isenção vigorou inicial-
mente pelo período de 30 de 
janeiro a 31 de julho de 2020, posteriormente ampliado até 
31 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021. 
 
 

g IRC – INCONSTITUCIONALIDADE  
 
O Tribunal Constitucional julgou inconstitucional a norma do 
artigo 135.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que aprovou 
o Orçamento do Estado para 2016, na parte em que atribui 
natureza interpretativa à nova redação dada ao n.º 6 do artigo 
51.º do Código do IRC pelo artigo 133.º daquela mesma Lei, 
por violação da proibição de criação de impostos com natu-
reza retroativa estatuída no artigo 103.º, n.º 3, da Constitui-
ção. 
(Acórdão n.º 101/2021, Processo n.º 1238/2017, sem caráter 
geral e obrigatório, cujo texto integral pode ser consultado em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20210101.ht
ml). 
 
 
 

g  IRC – TAXAS DE DERRAMA PARA COBRANÇA 
EM 2021 
 
A AT voltou a divulgar, através do Ofício Circulado n.º 
20233/2021, de 7 de maio, a lista integral de Muni¬cípios e 
das taxas de derrama por eles lançadas para co¬brança em 
2021 necessárias ao preenchimento da declaração de rendi-
mentos modelo 22, que incidem sobre o lucro tributável su-
jeito e não isento de IRC relativo ao exercí¬cio de 2020, 
depois de correções solicitadas por dois municípios. 
 
Consulte aqui o ofício circulado.  
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 
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   g ATÉ AO DIA 11 
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 
ABRIL DE 2021, acompanhada dos anexos que forem devidos. 
 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser entregue até 
ao dia 21. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE 
REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de MAIO DE 2021, exclusivamente através da Segurança 
Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pessoa sin-
gular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
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 MAIO DE 2021, rendimen-
tos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele 
isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º 
e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Internet, da 
Declaração Mensal de Remunerações (AT) para comunica-

g FiscaLidade
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ção de tais rendimentos e respetivas retenções de imposto, 
das deduções efetuadas relativamente a contribuições obri-
gatórias para regimes de proteção social e subsistemas le-
gais de saúde e quotizações sindicais. 
 
   g ATÉ AO DIA 14 
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 
MAIO 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 ABRIL DE 2021. 
 
Por Despacho do SEAF, o imposto pode ser pago até dia 25. 
 
   g ATÉ AO DIA 15 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de MAIO DE 2021. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de MAIO 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 
MAIO 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 MAIO 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 MAIO 
DE 2021 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A (traba-
lho 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 MAIO 
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 MAIO 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 MAIO DE 2021 efetuaram transmissões intra-
comunitárias de bens e ou prestações de serviços a sujeitos 
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 MAIO 
DE 2021 quando tais operações sejam aí localizadas nos ter-
mos do art.º 6.º do CIVA, devem proceder à entrega da De-
claração Recapitulativa, via Internet. 
 
   g ATÉ AO DIA 30 
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 JUNHO. 
 
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. 
 
IRS / 2020 - ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS MOD. 3 
Os sujeitos passivos de IRS que em 2020 auferiram rendi-
mentos de qualquer tipo/categoria devem proceder à entrega, 
exclusivamente via Portal das Finanças, da Declaração de 
Rendimentos mod. 3, acompanhada dos Anexos respeitantes 
aos rendimentos das categorias em causa e, se for o caso, 
dos Anexos H (benefícios fiscais e deduções) e ou J (rendi-
mentos obtidos no estrangeiro). 
 
OS TITULARES DE RENDIMENTOS DA CATEGORIA B SÃO AINDA OBRI-
GADOS A PREENCHER O ANEXO SS, se enquadrados no regime 
de segurança social dos independentes, em cumprimento do 
art. 152.º do Código Contributivo (que impõe aos trabalhado-
res independentes a declaração (i) do valor total das vendas 
realizadas, (ii) do valor total da prestação de serviços a pes-
soas singulares que não tenham atividade empresarial e (iii) 
do valor total da prestação de serviços por pessoa coletiva e 
por pessoa singular com atividade empresarial). 
 
Lembramos que a AT disponibiliza a DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA 
DE RENDIMENTOS aos contribuintes que reúnam determinados 
requisitos (residentes, sem dependentes, apenas com rendi-
mentos das categorias A e/ou H,…), que, de qualquer modo, 
só é válida se confirmada pelos mesmos.   
 
ESTÃO DISPENSADOS DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO (art. 58.º do 
CIRS) os sujeitos passivos que não optem pela tributação 
conjunta e, cumulativa ou isoladamente, apenas tenham au-
ferido rendimentos tributados pelas taxas liberatórias previs-
tas no art. 71.º do CIRS e não optem, se permitido, pelo seu 
englobamento, ou rendimentos de trabalho dependente ou 
pensões de valor igual ou inferior a € 8.500, que não tenham 
sido sujeitos a retenção na fonte e não incluam rendimentos 
de pensões de alimentos de valor superior a € 4.104 (…). 
 

IRS / 2020 – PRAZO ÚNICO DE ENTREGA OU CONFIRMAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS MODELO 3  
1 de abril a 30 de junho 

(exclusivamente via Internet) 
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g diversos 

g  RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES  
PROFISSIONAIS  
 
A Lei 31/2021, de 24 de maio, procedeu à simplificação dos 
procedimentos associados ao reconhecimento das qualifica-
ções profissionais, transpondo as Diretivas 2005/36/CE, de 7 
de setembro, e 2006/100/CE, de 20 de novembro, e alterando 
a Lei 9/2009, de 4 de março, que igualmente republica. 
 
 
 

g CARTA PORTUGUESA DE  
DIREITOS HUMANOS NA ERA DIGITAL 
 
A Lei 27/2021, de 17 de maio, aprovou a Carta Portuguesa 
de Direitos Humanos na Era Digital (Internet), em vigor a par-
tir de 16 de julho p.f.. 
 

A Carta replica no ambiente digital/Internet as normas que no 
Direito nacional consagram e tutelam direitos, liberdades e 
garantias e consagra expressamente diversos direitos e ga-
rantias, como os de livre acesso à Internet, liberdade de ex-
pressão e criação, proteção contra a desinformação, reunião, 
manifestação, associação e participação, privacidade, desen-
volvimento de competências digitais, identidade e outros di-
reitos pessoais, esquecimento, cibersegurança, liberdade de 
criação e proteção dos conteúdos, proteção contra a geolo-
calização abusiva e os direitos face à administração pública. 
 
O diploma estabelece ainda os direitos das crianças, os di-
reitos em plataformas digitais e o regime do uso da inteligên-
cia artificial e de robôs, o reconhecimento do exercício da 
ação popular digital e outras garantias, devidamente adap-
tada à realidade digital, o direito ao testamento digital (direito 
a antecipar a vontade no que respeita à disposição dos seus 
conteúdos e dados pessoais, designadamente os constantes 
dos seus perfis e contas pessoais em plataformas digitais) e 
o direito à neutralidade (direito a que os conteúdos não sejam 
sujeitos a discriminação, restrição ou interferência em relação 
ao remetente, ao destinatário, ao tipo ou conteúdo da infor-
mação, ao dispositivo ou aplicações utilizados, ou, em geral, 
a escolhas legítimas das pessoas). 
 
 
 

MEDIDAS DE APOIO À  
CONTRATAÇÃO/EMPREGO EM 2021 

 
MEDIDA ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

 
1.º período: 15 de fevereiro a 30 de junho de 2021 

2.º período: 15 de agosto a 30 de dezembro de 2021 
(apresentação de candidaturas ao Prémio de Emprego pre-

visto na Medida no mesmo calendário) 
 

MEDIDA INCENTIVO ATIVAR.PT 
1.º período: 15 de fevereiro a 30 de junho de 2021 

2.º período: 15 de agosto a 30 de dezembro de 2021 
(apresentação de candidaturas ao Prémio de Conversão 

previsto na Medida no mesmo calendário) 
 


