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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
A Ordem disponibiliza, gratuitamente, a partir de hoje, 24 novos cursos de
formação à distância. Formação profissional multidisciplinar, em segurança e
conforto. Inscreva-se!

Mais informações: https://bit.ly/2L3GWPl
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CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
A Ordem promove entre 7 de maio e 16 de julho um ciclo de
conferências online subordinado ao tema: «ConVIVER com a
pandemia.»
Trata-se de uma iniciativa que pretende colmatar a
impossibilidade da realização de conferências presenciais sobre temáticas,
direta ou indiretamente, relacionadas com a profissão. Semanalmente, no
canal YouTube da OCC, dezenas de convidados vão debater - em formato de
videoconferência - o que vai mudar nas respetivas áreas com a emergência
sanitária que representa a Covid-19.
Mais informações: https://bit.ly/2yoRfuR
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Mais informações: https://bit.ly/2yoRfuR
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PRAZO ALARGADOS
Como resultado do constante e profícuo contacto mantido entre SEAF e a
OCC, algumas obrigações fiscais viram os prazos para o seu cumprimento
dilatados. De acordo com o despacho n.º 153/2020-XXII as obrigações com
novas datas são as seguintes: IES, IVA, retenções na fonte e imposto do selo.

Mais informações: https://bit.ly/2VP2Wns
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MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3
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MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS
I)
II)

III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Formação gratuita para os membros;
Devolução das quantias pagas aos formandos inscritos em cursos a decorrer ou
a realizar;
Entrega de manuais em formato papel;
Disponibilização gratuita dos manuais de formação;
Derrogação do dever de cumprimento de realização de 30 créditos de formação
profissional contínua durante 2020;
Reforço do atendimento técnico da Ordem;
Reforço da plataforma de formação à distância e rede de internet da Ordem;
Fortalecimento do fundo de solidariedade da Ordem.

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3
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MATERIAIS DE APOIO À FORMAÇÃO
A Ordem disponibiliza uma área exclusiva para membros com os materiais de
apoio às formações. Neste local pode encontrar os manuais das formações
eventuais, segmentadas e à distância, relativos aos anos de 2018, 2019 e
2020. Recordamos que as restantes apresentações dos cursos podem ser
encontradas na Pasta CC em «Formação». Esta iniciativa insere-se no pacote
de medidas de apoio profissional e social aos membros recentemente
deliberado pelo Conselho Diretivo

Mais informações: https://bit.ly/3bu7ftx
06 de maio

11

NOTÍCIAS TÉCNICAS
Todos os dias, as mais recentes e importantes informações técnicas
para um melhor apoio aos contabilistas certificados.

Mais informações: https://bit.ly/2W7eWR4
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OE 2020
FORMAÇÃO EVENTUAL À DISTÂNCIA
Com a publicação do OE 2020, iniciam-se as formações à distância, mais
dinâmicas e interativas. Com os formadores Abílio Sousa, Paulo Marques e
Rui Bastos, acreditamos que este novo modelo superará as expectativas de
todos.

Mais informações: https://bit.ly/2Koo6C7
06 de maio
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COVID-19
LEGISLAÇÃO/INFORMAÇÕES ÚTEIS
A Ordem disponibiliza uma página com informação agregada com guias
práticos, legislação, vídeos e outras informações úteis. Esta é uma página em
atualização permanente e de consulta obrigatória para contabilistas
certificados e seus clientes.

Mais informações: https://bit.ly/2QpxlW2
06 de maio
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COVID 19
Declaração de Retificação n.º 18/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 202004-30
Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, «Estabelece regimes excecionais e temporários de
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho»
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132721067/details/maximized
Decreto-Lei n.º 19/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-30
Estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de
bombeiros, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132721068/details/maximized

06 de maio

16

COVID 19
Portaria n.º 105/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-30
Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto no artigo 5.º da
Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do
imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos
Especiais de Consumo (CIEC)
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132721069/details/maximized
Ofício-circulado n.º 20223/2020, de 28/04
COVID 19 - Medidas de apoio excecionais e temporárias. DL n.º 10-A/2020, de 13/03 e DL n.º 10G/2020, de 26/03 - Perguntas frequentes (FAQ).
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/D
ocuments/Oficio_circulado_20223_2020.pdf
06 de maio

17

COVID 19
Segurança Social - Cálculo e Pagamento
Informação relevante para o cálculo e pagamento da Medida Extraordinária de
Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (Layoff).
http://www.segsocial.pt/documents/10152/16954868/C%C3%A1lculo+e+Pagamento+da+Medida+
Extraordin%C3%A1ria+de+Apoio.pdf/00eaefea-307d-4885-9695-3dc09a53c232
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 2020-04-30
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
https://dre.pt/application/file/a/132800054
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COVID 19
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 2020-05-01
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19
https://dre.pt/application/file/a/132800060
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 - Diário da República n.º 87/2020, 1º
Suplemento, Série I de 2020-05-05
Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros,
que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized?serie=I&day=202005-05&date=2020-05-01
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COVID 19
Declaração de Retificação n.º 18-B/2020 - Diário da República n.º 87/2020, 1º Suplemento,
Série I de 2020-05-05
Retifica o Decreto-Lei n.º 19-B/2020, de 30 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros,
que altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional, publicado
no Diário da República, 1.ª série, 3.º suplemento, n.º 85, de 30 de abril de 2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064188/details/maximized?serie=I&day=2020-0505&date=2020-05-01
Despacho n.º 5176-B/2020, de 2020-05-04
Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino
da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
https://dre.pt/application/file/a/132964989
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COVID 19
Despacho 157/2020-XXII, de 04-05-2020 do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais
Prorrogação do prazo até 31 de julho de 2020 da aplicabilidade dos benefícios
fiscais previstos no Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em Imposto do
Selo (COVID 19)
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_S
EAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
Segurança Social - Datas de pagamento dos subsídios sociais em maio
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/datas-depagamento-dos-subsidios-sociais-em-abr-2
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21

IVA
Ofício-circulado n.º 30220/2020, de 29/04
IVA - Alínea a) do n.º 10 do artigo 15.º do Código. Extensão da Isenção
Durante o Período de Emergência Motivado pela Pandemia do Novo
Corona Vírus - Covid 19.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/in
strucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30220_2020.pdf
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Relatório Único
Relatório Único 2019 - Adiamento do prazo de entrega
Devido à situação atual, a data final de entrega do RU será prolongada
até 30 de junho de 2020.

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
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