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Circular n.º 29/2021 PRAZOS – Medias excepcionais e temporárias. 
DECRETO-LEI N.º 22-A/2021 – 17 Março.  

 

O “PRAZO” e o seu cumprimento atempado, é uma dor de cabeça, 

permanente, para cada um e todos nós. Não cumprir prazos tem, necessariamente, como 

consequência, a perda de um direito, cuja reposição por vezes custa muito dinheiro; outras 

vezes, o não cumprimento de um prazo tem uma consequência irreversível; outras vezes, 

terá de se pagar uma coima, mais ou menos elevada e, não obstante, ainda lhe impõem outro 

prazo para cumprir o que não fez da primeira vez; etc.. 

Logo, por favor, esteja atento aos prazos, sejam eles quais forem: um 

prazo é sinónimo de “obrigação” e consequências normalmente graves em razão do seu 

esquecimento, ou propositado não cumprimento.  

Ora, em razão da pandemia do “vírus da China”, e da desorganização 

daí resultante na vida civil, --- fuga ao contágio ---, os serviços públicos encerraram ou, pelo 

menos, tornou-se condicionado o seu acesso, com a consequente impossibilidade de 

cumprir… Prazos! – Daí,  

Desde o 1.º momento, e com o primeiro diploma que visou regular o 

estado de epidemia, (depois pandemia) COVID-19, com o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

Março, que se instituiu num regime específico de justo impedimento e de suspensão dos 

prazos processuais e de procedimento. E, nessa altura, 13 Março 2020, nem se sonhava com 

o que aí vinha!... Mas,  

O certo é que, à cautela, foram-se prorrogando desde então prazos, ao 

sabor dos avanços e recuos da pandemia. Ora,  

Foi publicado, recentemente, o Decreto-Lei N.º 22-A/2021, de 17 

Março, cujo objecto é 

“Prorrogar prazos e estabelecer medidas excepcionais e temporárias no âmbito da 

pandemia COVID-19”. 

Assim, chamamos a especial atenção para: 

A - o cartão de cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e de 

identificação civil, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, 

bem como as licenças e autorizações, cuja validade expire a partir da data de entrada em 

vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceites, nos 

mesmos termos até 31 de Dezembro de 2021”.  

B - Validade das cartas de condução – aqui, a alteração ao n.º 7, do art.º 16, do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 Março, não é muito clara; pois remete a validade das cartas de 

condução para o Regulamento (UE) 2021/267, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 Fevereiro 2021. Aqui, diz o n.º 2, do art.º 3: 

“ 2 - Considera-se que a validade das cartas de condução referidas no artigo 7.o e 

no anexo I, ponto 3, alínea d), da Diretiva 2006/126/CE que, pela aplicação do
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artigo 3.o do Regulamento (UE) 2020/608, de outro modo, teriam expirado ou 

expirariam entre 1 de setembro de 2020 e 30 de junho de 2021, é ou foi 

prorrogada por seis meses ou até 1 de julho de 2021, consoante a data que for 

posterior”. 

C - Certificados provisórios da matrícula – os que expiraram a partir de 25 Janeiro 2021 

consideram-se automaticamente revalidados por 60 dias.  

D - Confirmação anual da informação do Registo Central de Beneficiário Efectivo – como se 

sabe, o Artigo 15, da Lei n.º 89/2017, de 21 Agosto, diz: 

“ 1 – A confirmação da exactidão, suficiência e actualidade da informação sobre o 

beneficiários efectivo é feita através de declaração anual, até ao dia 15 do mês de 

Julho”. Ora,  

O artigo 8, do Decreto-Lei n.º 22-A/2021, que estamos a apresentar, 

veio declarar que  

“A confirmação anual da informação constante do Registo Central de Beneficiário 

Efetivo (RCBE), a que se refere o artigo 15.º do Regime Jurídico do Registo Central 

do Beneficiário Efetivo, aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, (…), é 

dispensada em 2021, independentemente da data da declaração inicial, desde 

que não tenha ocorrido facto que determine a alteração da informação constante 

do RCBE”. 

 

REPRISTINAÇÃO de alguns artigos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 13/03 

E - Prazo de realização de assembleias gerais – a nova redacção do artigo 18, do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 Março, passa a ser a seguinte: 

“ 1 – (…), as assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das 

cooperativas, que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser 

realizadas até 30 de junho de 2021. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso das cooperativas e das 

associações com mais de 100 cooperantes ou associados, as assembleias gerais que 

devam ter lugar por imposição estatutária podem ser realizadas até 30 de 

setembro de 2021”. 

F - Marcação de férias – foi objecto de uma circular autónoma, em virtude da matéria 

tratada, de foro laboral. Em resumo, a elaboração e afixação do MAPA DE FÉRIAS, 

que devia ser feito até 15 Abril, passou a poder ser feita até 15 de Maio 2021; 

excepcionalmente, neste ano de 2021.  

 

   

  

 

  


