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COVID 19 – FUNCIONAMENTO IPSS 

ASSEMBLEIAS GERAIS/APROVAÇÃO DE CONTAS 

DECRETO – LEI 22-A/2021 

 

Esperamos que tudo esteja a correr bem na vossa Instituição. 

 

Como é do conhecimento geral e comunicado atempadamente pela UDIPSS – Lisboa, 

foi publicada legislação que remete a data limite de entrega das contas das IPSS à 

Segurança Social (OCIP) para o dia 30/6/2021. 

Infelizmente mais uma vez, o legislador esqueceu – se que esta entrega tem por 

base a anterior aprovação com os seus procedimentos (conforme a natureza jurídica 

da entidade) e não se pronunciou em especial quanto, às Assembleias Gerais. 

Ciente desta omissão, já verificada no ano transacto, a UDIPSS – Lisboa no início do 

mês, questionou o CDSS de Lisboa, não tendo obtido resposta. 

 

Constata – se pela publicação do DL 22 – A/2021 que a repristinação da legislação 

já publicada em 2020, repete evidentemente os erros daquela, mas mais grave, 

introduz novas imprecisões na matéria em que acrescenta disposições.  

Dispõe o artigo 18º daquele diploma: 

 

Artigo 18.º 

Prazos de realização de assembleias gerais 

1 — Não obstante a possibilidade de realização de assembleias gerais através de meios 

telemáticos nos termos legais, 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. 

 

Ora, como se revela claro, não é possível nos termos desta disposição, “realizar a 

Assembleia Geral em 28/09/2021 e processar a entrega das contas à Seg. Social até 

30/06/2021”. 
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Por outro lado, o diploma em causa, ao não assinalar a distinção clara e necessária 

entre uma associação e uma IPSS de natureza associativa, na introdução ad hoc de 

meios telemáticos, vem apenas gerar confusão, nomeadamente porque algumas 

cooperativas/sociedades comerciais detém legislação muito diversa quanto a esta 

matéria, pelo que, a utilização daqueles meios não é aplicável às IPSS (motivo 

pelo qual, não resulta do presente diploma, como também sucedeu no ano de 2020). 

A “utilização de meios telemáticos em termos legais” importa considerações longas 

sobre cibersegurança que não se revelam úteis no presente contexto, pelo que não 

nos alongaremos nesta questão. 

 

Releva que todas as IPSS, independentemente da sua natureza jurídica – 

associações, fundações – detêm a obrigação do artigo 14º-A do DL 172 – A/2014, 

ou seja, o órgão competente tem que aprovar as contas.  

Em face do presente DL, esta obrigação que decorre do Estatuto Jurídico das IPSS 

pode ocorrer até 30/06/2021, contudo esta é também a data de entrega, pelo que 

deve ocorrer mais cedo. 

 

Conclui – se: 

1.As IPSS devem proceder à aprovação de contas nos próximos meses 

(Abril, Maio ou a limite Junho) desde que, a entrega se possa processar até 

á data legal, 30/06. 

2.A aprovação ocorre nas IPSS de natureza associativa em Assembleia Geral 

(a mesma não deve ser agendada para este mês, em função do Estado de 

Emergência) e reunião de Direcção/Conselho de Administração nas 

fundações. 

3.Não devem ser utilizados meios telemáticos (comunicação por via de 

meios informáticos). 

 

Qualquer questão já colocada quanto a esta matéria, considera – se respondida, pelo 

que se subsistirem dúvidas, devem contactar a União- Assessoria Jurídica (Ana 

Cristina Oliveira)  

A Direcção 


