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EM DESTAQUE 

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à atualização da área do seu 

site relacionada com a Covid-19 tendo sido publicada a seguinte Recomendação: 

 

 

• Recomendação 8 - Tratamento contabilístico das depreciações/amortizações 

dos ativos fixos tangíveis e dos ativos intangíveis. 

 

 

 

Taxas de Derrama Incidentes sobre o Lucro Tributável do período fiscal de 2020 

 

O Ofício Circulado nº 20233/2021, de 7 de maio, vem republicar a tabela das taxas 

e isenções de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do IRC do 

período de 2020, corrigindo/alterando as tabelas anteriormente divulgadas. 

 

 

Programa “IVAucher” 

 

O Decreto Regulamentar nº 2-A/2021, de 28 de maio, vem definir o âmbito e as 

condições específicas de funcionamento do programa «IVAucher». 

 

 

Alteração ao Regime jurídico das cláusulas contratuais gerais 

 

A Lei nº 32/2021, de 27 de maio, vem estabelecer limitações à redação de cláusulas 

contratuais e prevê a criação de um sistema de controlo e prevenção de cláusulas 

abusivas, alterando a legislação anteriormente em vigor. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

 

IRS – Modelo 30 

 

A Portaria nº 98/2021, de 5 de maio, aprova a declaração Modelo 30 - Rendimentos pagos ou 

colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes, e respetivas instruções de preenchimento, 

anexas à presente portaria, para cumprimento da obrigação declarativa prevista na alínea a) do n.º 7 

do artigo 119.º do Código do IRS e do artigo 128.º do Código do IRC. Esta declaração deve ser 

entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pelas entidades devedoras ou pagadoras de 

rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, até ao final do segundo mês 

seguinte àquele em que ocorrer o ato do pagamento, do vencimento, ainda que presumido, da 

colocação à disposição, da liquidação ou do apuramento do respetivo quantitativo, consoante os 

casos. 

Portaria n.º 98/2021 - Diário da República n.º 87/2021, Série I de 2021-05-05  

 

 

IVA - Isenção para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para 

combater os efeitos da pandemia da doença COVID-19 

 

A Lei nº 33/2021, de 28 de maio, vem prorrogar até 31 de dezembro de 2021, a isenção de imposto 

sobre o valor acrescentado para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários 

para combater os efeitos da pandemia da doença COVID-19. 

 

Lei n.º 33/2021 - Diário da República n.º 104/2021, Série I de 2021-05-28 
 

 

Programa “IVAucher” 

 

O Decreto Regulamentar nº 2-A/2021, de 28 de maio, vem definir o âmbito e as condições 

específicas de funcionamento do programa «IVAucher». 

 

Decreto Regulamentar n.º 2-A/2021 -  Diário da República n.º 104/2021, 1º Suplemento, Série I de 

2021-05-28  

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162753746/details/maximized?serie=I&day=2021-05-05&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164321572/details/maximized?serie=I&day=2021-05-28&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164321572/details/maximized?serie=I&day=2021-05-28&date=2021-05-01


 
 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Regime do Procedimento de Injunção em Matéria de Arrendamento 

 

O Decreto-Lei nº 34/2021, de 14 de maio, vem proceder à aprovação do Regime do Procedimento 

de Injunção em Matéria de Arrendamento. 

 

Decreto-Lei n.º 34/2021 - Diário da República n.º 94/2021, Série I de 2021-05-14  
 

Suspensão excecional e temporária de contratos de fornecimento de serviços essenciais no contexto 

da pandemia da doença COVID-19 

 

A Lei nº 29/2021, de 20 de maio, estabelece a suspensão excecional e temporária de contratos de 

fornecimento de serviços essenciais no contexto da pandemia da doença COVID-19. 

As micro e pequenas empresas e empresários em nome individual em situação de crise empresarial 

ou as empresas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou 

administrativa adotada no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença COVID-19 

podem pedir a suspensão dos contratos de fornecimento de água, gás, energia e comunicações 

eletrónicas, independentemente de cláusulas de fidelização ou outras, sem pagamento de novas taxas 

e custos. 

 

Lei n.º 29/2021 - Diário da República n.º 98/2021, Série I de 2021-05-20  
 

Contratação Pública – Alteração Código dos Contratos Públicos 

 

A Lei nº 30/2021, de 21 de maio, veio aprovar medidas especiais de contratação pública e altera o 

Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de 

fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro. 

Nomeadamente, a aprovação de medidas especiais de contratação pública em matéria de projetos 

financiados ou cofinanciados por fundos europeus, de habitação e descentralização, de tecnologias 

de informação e conhecimento, de saúde e apoio social, de execução do Programa de Estabilização 

Económica e Social e do Plano de Recuperação e Resiliência, de gestão de combustíveis no âmbito 

do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e, ainda, de bens agroalimentares. 

 

Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21 
 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332285/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163724385/details/maximized?serie=I&day=2021-05-20&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/280920/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452883/details/normal?l=1


 
 

 

Regime jurídico das cláusulas contratuais gerais - Alteração 

 

A Lei nº 32/2021, de 27 de maio, vem estabelecer limitações à redação de cláusulas contratuais e 

prevê a criação de um sistema de controlo e prevenção de cláusulas abusivas, alterando o Decreto-

Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, que institui o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais. 

Concretamente, proibindo as cláusulas redigidas com tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 

milímetros e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15, e prevendo a criação de um sistema 

de controlo e prevenção de cláusulas abusivas. Este dispositivo legal entra em vigor no dia 26 de 

agosto de 2021. 

 

Lei n.º 32/2021 - Diário da República n.º 103/2021, Série I de 2021-05-27 
 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

Regime do apoio extraordinário à retoma progressiva em empresas em situação de crise 

empresarial com redução temporária do período normal de trabalho - Alteração 

 

O Decreto-Lei nº 32/2021, de 12 de maio, veio alterar o Regime do apoio extraordinário à retoma 

progressiva em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária do período 

normal de trabalho, em face da evolução pandémica no país. 

 

Decreto-Lei n.º 32/2021 - Diário da República n.º 92/2021, Série I de 2021-05-12  
 

Apoios a conceder pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) 

 

A Portaria nº 102-A/2021, de 14 de maio, vem regulamentar o novo incentivo à normalização da 

atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março, e o apoio simplificado 

para microempresas à manutenção dos postos de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, 

de 30 de julho. 

 

O novo incentivo à normalização tem como objetivo promover a manutenção do emprego e reduzir 

o risco de desemprego dos trabalhadores de empresas afetadas pelos efeitos da pandemia da doença 

COVID-19, através da atribuição de um incentivo financeiro ao empregador na fase de regresso dos 

seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial. 

O apoio simplificado tem como objetivo promover a manutenção do emprego e reduzir o risco de 

desemprego dos trabalhadores de microempresas em situação de crise empresarial decorrente da 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/177869/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/177869/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164144641/details/maximized?serie=I&day=2021-05-27&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163158834/details/maximized?serie=I&day=2021-05-12&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160149401/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209038/details/normal?l=1


 
 

pandemia da doença COVID-19, com vista a minorar as respetivas consequências sociais e 

económicas, através da atribuição de um apoio financeiro ao empregador. 

Portaria n.º 102-A/2021 - Diário da República n.º 94/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-14  

 

Medida excecional de compensação ao aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida 

 

O Decreto-Lei nº 37/2021, de 21 de maio, veio criar uma Medida excecional de compensação ao 

aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida. Esta medida excecional aplica-se a 

entidades empregadoras, independentemente da sua forma jurídica, bem como a pessoas singulares, 

com um ou mais trabalhadores ao seu serviço.  Esta medida consiste na atribuição de um subsídio 

pecuniário, pago de uma só vez, pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. 

(IAPMEI, I. P.), ou pelo Instituto do Turismo de Portugal, I. P. (Turismo de Portugal, I. P.), nos 

termos estabelecidos neste dispositivo legal. 

 

Decreto-Lei n.º 37/2021 - Diário da República nº 99/2021, Série I de 2021-05-21 
 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

 

A Portaria nº 115-A/2021, de 28 de maio, vem estabelecer o regime de aplicação da nova medida 

excecional e temporária prevista no artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente. 

 

Portaria n.º 115-A/2021 - Diário da República nº 104/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-28 

 

Medidas Região Autónoma dos Açores 

 

Programa de Apoio Extraordinário de Apoio á Cultura na Região Autónoma dos Açores 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 13/2021/A, de 4 de maio, veio proceder à criação de um Programa 

de Apoio Extraordinário à Cultura na Região Autónoma dos Açores, e define os termos e condições 

de acesso ao mesmo. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2021/A - Diário da República n.º 86/2021, Série I de 2021-05-04  

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332280/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332280/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728573/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1305
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164321574/details/maximized?serie=I&day=2021-05-28&date=2021-05-01&dreId=164321569


 
 

 

Medidas Região Autónoma da Madeira 

 

Programa Extraordinário de apoios à recuperação e reconstrução das zonas afetadas pelas 

intempéries de 24 e 25 de dezembro de 2020 

 

A Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nº 15/2021/M, de 10 de 

maio, veio criar um Programa Extraordinário de apoio á recuperação e reconstrução das zonas 

afetadas pelas intempéries de 24 e 25 de dezembro de 2020. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 15/2021/M -  Diário da 

República n.º 90/2021, Série I de 2021-05-10 
 

 

CONTABILIDADE 

 

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

 

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à atualização da área do seu site relacionada 

com a Covid-19: 
 

Recomendações para o Setor Empresarial: 

 

Recomendação 8 – Recomendação sobre o Tratamento contabilístico das depreciações/amortizações 

dos ativos fixos tangíveis e dos ativos intangíveis no âmbito da pandemia de COVID-19 (aprovada 

em 07 de maio de 2021). 

Recomendação 8 

 

 

  

http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Covid19/Deprecia%E7%F5es_Amortiza%E7%F5es_07Mai2021.pdf


 
 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

 

Período de carência das execuções fiscais 

 

O Despacho nº 174/2021 XXII, de 31 de maio, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, determina que a retoma do pagamento das prestações de planos prestacionais para dividas 

tributárias em execução fiscal aprovados antes de 1 de janeiro de 2021, bem como dos planos 

prestacionais abrangidos nos termos do n. º 2 do artigo 4. º do Decreto-Lei n. º 24/2021, de 26 de 

março, possa ocorrer até ao final do mês de junho de 2021, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 

 

Despacho n.º 174/2021-XXII do SEAAF, de 31 de maio de 2021 

 

IRC 

 

• Taxas de Derrama Incidentes sobre o Lucro Tributável do período fiscal de 2020. 

 

O Ofício Circulado nº 20233/2021, de 7 de maio, vem republicar a tabela das taxas e isenções de 

derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do IRC do período de 2020, 

corrigindo/alterando as tabelas divulgadas pelos Ofícios Circulados nºs 20229 e 20232, 

respetivamente de 16 de fevereiro e 16 de abril, ambos do ano de 2021. 

Ofício Circulado n.º 20233/2021, de 7 de maio 

 

• Utilização de Quotas de Depreciação/Amortização abaixo das mínimas 

 

O Ofício Circulado nº 20234/2021, de 7 de maio, vem considerar justificável a utilização de quotas 

de depreciação/amortização abaixo das mínimas, pela não utilização ou da redução de utilização dos 

respetivos ativos, em consequência da situação de pandemia Covid-19. 

 

Ofício Circulado n.º 20234/2021, de 7 de maio 

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_174_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20233_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20234_2021.pdf


 
 

 

BREXIT – Representação Fiscal – atualização do ponto 1.1 do Ofício Circulado Nº 90031/2021, de 

11 de janeiro. 

 

O Ofício Circulado nº 90033/2021, de 13 de maio, vem proceder à atualização do ponto 1.1 do Ofício 

Circulado nº 90031/2021, de 11 de janeiro, na sequência do despacho nº 150/2021-XXII, de 30 de 

abril, do SEAF, que determinou a prorrogação do prazo para a nomeação do representante fiscal por 

parte de cidadãos e pessoas coletivas que se encontrem registados na base de dados da Autoridade 

Tributária e Aduaneira e possuam morada no Reino Unido, até 30 de junho de 2022. 

Ofício Circulado n.º 90033/2021, de 13 de maio 

 

Código do IRC – Acórdão Tribunal Constitucional 

 

O Acórdão do Tribunal Constitucional nº101/2021, de 19 de maio, declara a inconstitucionalidade, 

por violação da proibição de criação de impostos com natureza retroativa, estatuída no artigo 103.º, 

n.º 3, da Constituição, da norma do artigo 135º da Lei nº 7-A/2016, de 30 de março, que publicou o 

Orçamento de Estado para o ano de 2016, na parte em que atribui natureza interpretativa à nova 

redação dada ao nº 6 do artigo 51º do Código do IRC pelo artigo 133º daquela mesma Lei. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2021 - Diário da República n.º 97/2021, Série II de 2021-

05-19 

 

 

 

Link útil 

Estamos On - Resposta de Portugal ao COVID 19  

 

 

 

 

 

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral 

e abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90033_2021.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163627659/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2021-05-19&date=2021-05-01&dreId=163627611
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163627659/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2021-05-19&date=2021-05-01&dreId=163627611
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU
mailto:sroc@mca.pt


 
 

SERVIÇOS PRESTADOS 
Síntese 
 

 

 

 

AUDITORIA 

• Auditoria Financeira e revisão legal das 

contas 

• Auditorias com finalidades específicas 

• Auditorias de cumprimento de contratos 

ou de normas 

• Auditorias ao sector público 

• Auditorias a projetos subsidiados 

• Auditoria a demonstrações financeiras 

consolidadas 

• Apoio administrativo e financeiro a 

micro e PMEs 

• Auditoria Interna de médias e grandes 

empresas. 

 

CONTABILIDADE 

 

• Outsourcing/Business services 

• Assessoria contabilística 

• Preparação de demonstrações 

financeiras com base em diferentes 

normativos contabilísticos 

• Consolidação de contas 

• Processamento informático de 

contabilidade e elaboração de relatórios 

periódicos 

• Processamento de salários 

CONSULTORIA 

• Avaliação de empresas 

• Fusões / aquisições de empresas 

• Serviços de “due diligence” 

• Análise e desenvolvimento dos sistemas de controlo interno 

• Apoio à seleção e desenvolvimento de sistemas de informação 

• Estudos económicos e financeiros 

• Elaboração de planos de negócios 

• Análise e desenvolvimento dos modelos de organização e dos processos operacionais e 

administrativos 

• Avaliação imobiliária 

• Consultoria estratégica 

• Preparação de candidaturas a fundos europeus 

• Pareceres no âmbito do Processo extraordinário de recuperação de empresas (PEVE) 

• Gestão financeira de microempresas e start-ups 



 
 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

• Formação em matérias 

contabilístico-fiscais 

 

FISCALIDADE 

• Assessoria fiscal 

• Revisão de declarações fiscais 

• Revisão de procedimentos e 

preparação de dossiers de preços de 

transferência 

• Auditorias fiscais 

• Assessoria na preparação de 

reclamações e impugnações 

• Declarações para reembolso de IVA – 

clientes cobrança duvidosa e 

incobráveis 

 


