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PROGRAMA DA FORMAÇÃO
"ATUALIZAÇÃO FISCAL E LABORAL"

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:
Dar a conhecer aos formandos as alterações recentes na lei do trabalho, na legislação tributária e
de segurança social e as que serão incorporadas na Lei do Orçamento do Estado para 2013, em
sede de impostos diretos e indiretos e outros.
1º. Módulo - "Alterações à lei do trabalho e respetivas implicações fiscais e previdenciais"
I. Alterações à Lei do Trabalho
1. Viagem pelas alterações ao Código do Trabalho
2. Novo regime de compensação por cessação do contrato de trabalho
3. Renovação extraordinária dos contratos a termo
4. Organização do tempo de trabalho
a) Flexibilização do tempo de trabalho
i.

Banco de horas individual e grupal

ii.

Alteração do regime do intervalo de descanso

b) Retribuição do trabalho suplementar
i.

Eliminação do descanso compensatório

ii.

Redução dos montantes de acréscimo de retribuição

c) Férias
i.

Eliminação da majoração dos 3 dias

ii.

Possibilidade de encerramento para férias nas “pontes”

d) Feriados e faltas
i.

Redução do número de feriados

ii.

Consequências das faltas injustificadas junto a dias de descanso ou
feriados

e) Lay off
5. Cessação do contrato de trabalho
a) Despedimento por extinção do posto de trabalho
b) Despedimento por inadaptação
6. Alterações nos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho
7. Fiscalizações por parte da ACT / Comunicações obrigatórias à ACT

II. Implicações fiscais e previdenciais
1. Alteração recentes na legislação tributária e de segurança social
2. Regras de tributação e contribuição da compensação por cessação do contrato de trabalho
3. Alterações nas regras do subsídio de desemprego
4. Incentivos ao emprego e à empregabilidade
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2º. Módulo - "Lei do Orçamento do Estado para 2013"
1 - Apresentação do tema
2 - Principais alterações:
A - em sede de impostos directos
A1 - IRS
A2 - IRC
B - em sede de impostos indirectos
B1 - IVA
C - Outros impostos
D - Benefícios fiscais
E - Outros diplomas
3 - Conclusão

