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ALTERAÇÕES FISCAIS – ANÁLISE OCC

A OCC apresenta-lhe um documento onde analisa, de forma
sistematizada e concisa, as alterações fiscais constantes na proposta de
lei do Orçamento do Estado Suplementar 2020. Trata-se,
necessariamente, de um documento sujeito ainda a alterações, uma vez
que o texto final do orçamento suplementar apenas será votado na
Assembleia da República a 3 de julho.

Mais informações: https://bit.ly/31e4gDs
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https://bit.ly/31e4gDs


MECANISMOS INTERNOS OU 
TRANSFRONTEIRIÇOS COM RELEVÂNCIA FISCAL

Foi aprovado no dia 28 de maio de 2020 o texto final da proposta de lei
que estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária (AT)
dos mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal.

Mais informações: https://bit.ly/2Z4d0t1
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https://bit.ly/2Z4d0t1


APOIOS – SEGURANÇA SOCIAL
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Caso tenha pedidos de apoio pendentes junto da Segurança Social, já reportados à
OCC, liguem para o nosso call center que agora se encontra em horário alargado
(das 9 às 20 horas), para que melhor o possamos ajudar.

Caso ainda não tenha reportado o seu pedido de apoio pendente, devera enviar-nos
um e-mail para apoioss@occ.pt, por forma a que possamos reportar a situação
junto da Segurança Social e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e assim encontrar uma solução para a pendência dos mesmos.

Mais informações: https://bit.ly/2zC0AzG

mailto:apoioss@occ.pt
https://bit.ly/2zC0AzG


RECOMENDAÇÕES PARA CLIENTES E 
COLABORADORES / COVID-19

Após o fim do estado de emergência e numa altura em que o país tenta
regressar, lenta e faseadamente, à normalidade possível, a Ordem
disponibiliza dois documentos de apoio com recomendações para os
contabilistas certificados adaptarem aos seus escritórios ou locais de
trabalho à nova realidade sanitária.

Mais informações: https://bit.ly/2T1PT02
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https://bit.ly/2T1PT02


RELATÓRIO & CONTAS, REFERENDO E 
REGULAMENTO APROVADOS

A AR da Ordem, aprovou por expressiva maioria o
relatório e contas do exercício de 2019, bem como
a proposta do conselho diretivo de realização de
referendo, relativo à não execução do projeto
«Casa CC» em Lisboa e no Porto. Igualmente
aprovada de forma vincada foi a proposta do
conselho diretivo de adoção de um regime
excecional do Exame de Avaliação Profissional.

Mais informações: https://bit.ly/37XHjWh
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https://bit.ly/37XHjWh


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

Mais informações: https://bit.ly/2L3GWPl

https://bit.ly/2L3GWPl


SESSÃO DE ESCLARECIMENTO -
TOCONLINE
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Mais informações: https://bit.ly/2Vfc8Rd

https://bit.ly/2Vfc8Rd


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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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/3cJ6f5s

https://bit.ly/3cJ6f5s


CONVIVER COM A PANDEMIA
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COVID 19
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Decreto-Lei n.º 27-B/2020 - Diário da República n.º 118/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-06-
19

Prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise 
empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social

https://dre.pt/application/file/a/136260642

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020 - Diário da República n.º 119/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-06-22

Define regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade 
declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua redação 
atual

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2020-06-
22&date=2020-06-01

https://dre.pt/application/file/a/136260642
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2020-06-22&date=2020-06-01


COVID 19
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Decreto Legislativo Regional n.º 13/2020/A - Diário da República n.º 120/2020, 
Série I de 2020-06-23

Medida extraordinária e temporária de apoio aos idosos para aquisição de 
equipamento de proteção individua

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365115/details/maximized

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365115/details/maximized


SS
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SS - Formulários

Declaração do Contabilista Certificado da Empresa

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17109906/RC_3058.pdf/646df98b-60c0-425a-81ba-
02aeacf5f1e8

SS – Manual passo a passo para Registo de Pedido de Layoff na Segurança Social Direta

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Manual+Passo+a+Passo+Layoff+-
+Seg.+Social+Direta_17062020.pdf/a9f176f4-af1f-4dd8-9c47-dfd746484993

SS – Manual passo a passo para Desistência de Pedido de Layoff na Segurança Social Direta

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Manual+Passo+a+Passo+Layoff+-
+Desist%C3%AAncia.pdf/160b9edf-38c8-4423-a5a6-09e2fc580b2f

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17109906/RC_3058.pdf/646df98b-60c0-425a-81ba-02aeacf5f1e8
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Manual+Passo+a+Passo+Layoff+-+Seg.+Social+Direta_17062020.pdf/a9f176f4-af1f-4dd8-9c47-dfd746484993
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Manual+Passo+a+Passo+Layoff+-+Desist%C3%AAncia.pdf/160b9edf-38c8-4423-a5a6-09e2fc580b2f


CNC
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A CNC procedeu à atualização da área do seu site relacionada com a Covid-19: 
Atualizado em 23 junho 2020.

- Recomendações para o Setor Empresarial.

- Recomendações para o Setor Público.

http://www.cnc.min-financas.pt/

http://www.cnc.min-financas.pt/


CIEC
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Ofício-circulado n.º 35130/2020, de 18/06

Regras relativas ao álcool isento – artigo 67.º, n.º 3, do CIEC.

https://info-
aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doc
lib/Documents/Oficio_Circulado_35130_2020.pdf

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35130_2020.pdf

