
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 20,91 x 26,42 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 91287595 18-02-2021

• 

wr. 
4,) gr_ 1776 

544[1: 
ú. 

4. 

Confinamento voltou a obrigar as empresas a fechar portas ou a reduzir a produção 

ARTISTAS 1 CRITÉRIOS DIVIDEM 
A ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS 
VISUAIS ARGUMENTA QUE 
OS APOIOS PARA A CULTURA 
TÊM CRITÉRIOS "DIVISIVOS", 
EXCLUINDO UMA "FATIA 
CONSIDERÁVEL" DO SETOR. 

Layoff pago a 100% a partir 
de dia 27 com retroativos 
JANEIRO O  Apoio a membros de órgãos estatutários e trabalhadores 
independentes será pago tendo em conta todo o mês anterior 

O  O layoff será já pago a 100% 
no próximo dia 27 de fevereiro. 
A novidade foi dada ontem pela 
bastonária da Ordem dos Con-
tabilistas Certificados (OCC) 
durante a reunião livre de on-
tem. Paula Franco adiantou que 
teve a garantia que as irregula-
ridades no pagamento do layoff 
estão a ser corrigidas e que, "no 
próximo dia 27, o pagamento do 
layoff será feito a 100% e ainda 
com efeitos retroativos a janei-
ro pelos dias que faltavam para 
completar os 100%". 

A bastonária procurou dar 
resposta a dúvidas de muitos 
beneficiários que, ao consultar 
o seu processo na Segurança 
Social, verificavam que o valor 
do layoff não estava correto. 

Paula Franco adiantou ainda  

que, em relação aos membros 
de órgãos estatutários das em-
presas (como sócios-gerentes 
por exemplo) e a trabalhadores 
independentes, os apoios refe-
rentes ao mês de janeiro serão 
pagos tendo em conta todo o 
mês, independentemente de os 

DECLARAÇÃO MODELO 10 
ADIADA PARA DIA 28 MAS 
SEM EFEITO NO IRS 

trabalhadores terem exercido a 
sua atividade até ao dia 14,15 ou 
16. "Trata-se de um entendi-
mento da Segurança Social" , 
adiantou aquela responsável. 

O plano de flexibilização de 
pagamentos à Segurança Social 
deve ficar concluído até ao final 
deste mês, referiu a bastonária  

dos OCC. Paula Franco lançou 
um apelo aos contabilistas para 
que se dediquem à entrega das 
declarações de IVA que encer-
ram o ano de 2020, antes de 
passarem para a entrega das de-
clarações modelo 10 onde estão 
discriminados todos os rendi-
mentos dos trabalhadores, e 
que é fundamental para a cam-
panha do IRS. A entrega daque-
la declaração foi atrasada até ao 
dia 28 de fevereiro mas, segun-
do apurou o CM, junto de fonte 
das Finanças, aquele adiamen-
to em nada vai modificar os 
prazos do IRS. 

Foi ainda anunciado que os 
programas Apoiar Rendas e 
Apoiar + Simples ainda têm di-
nheiro para responder a candi-
daturas. • 

261 mil pedidos 
de apoio em 2 meses 
G A Segurança Social rece-
beu 261 mil pedidos de 
apoios extraordinários em 
janeiro e fevereiro. Os 
apoios ao emprego abran-
geram 431 mil trabalhado-
res e 83 mil empresas, di-
vulgou ontem o Governo. 
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Apoios ao emprego constituem 
a maior fatia paga pelo Estado 

Nova ajuda paga por 
ordem dos pedidos 
El O novo apoio social, para 
trabalhadores desprotegi-
dos com a pandemia, vai 
ser processado em função 
da data de entrada do pedi-
do, informou o Governo. 
O prazo para aderir termi-
na nesta sexta- feira. e 

Turismo lembra 
medidas "gastas" 
O O presidente da Confe-
deração do Turismo de 
Portugal, Francisco Ca-
lheiros, defendeu ontem 
que é "urgente" criar no-
vas medidas de apoio às 
empresas, avisando que as 
existentes estão "gastas". 




