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Porque a vida não pára – tal como enfatizado no editorial da 

edição de Dezembro d’O Tributo – o jornal apresenta 

inovações adicionais, além dos aspetos gráficos que a Direção 

procurará aperfeiçoar em permanência. 

No final de cada edição é concedida uma página completa ao 

calendário do mês, tendo em rodapé a dimensão anual do 

mesmo, com o que se espera proporcionar aos leitores um 

instrumento prático de trabalho que pode ser destacado ou 

fotocopiado e colocado em local onde possa ser útil. 

O Tributo possui um leque de diversos colunistas que, em 

geral, se encontram ligados a empresas. Entendeu a Direção 

ser curial que, no mínimo, como reconhecimento dos seus 

contributos para o enriquecimento técnico do jornal, seria 

concedido espaço de patrocinador a essas entidades, quadro 

no qual de cada vez que um determinado articulista entregar 

um trabalho, a empresa a que esteja ligado terá o seu logotipo 

inserido nesse espaço. 

Ainda na esteira do editorial da edição de Dezembro, reitera-

se a total independência e distanciamento do jornal 

relativamente aos interesses de qualquer entidade – sem 

prejuízo da especial atenção devida às entidades reguladoras 

setoriais, como sejam a OCC, a CMVM ou outras congéneres –, 

seja ela de caráter associativo ou partidário 

Sede na qual os conteúdos dos artigos publicados alinharão, 

naturalmente, pelo rigor técnico-científico-jurídico, 

distanciando-se da polémica política que, com todo o seu 

salutar mérito democrático, não cabe no âmbito de 

neutralidade técnica d’O Tributo. 
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Portaria n.º 302/2016 – Diário da República n.º 

231/2016, Série I de 2016-12-02 

Altera a estrutura de dados do ficheiro a que se 

refere a Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de 

março, e cria as taxonomias a utilizar no 

preenchimento do ficheiro SAF-T (PT). 

 

 

Portaria n.º 302-A/2016 - Diário da República n.º 

231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a 

utilizar para efeitos do cumprimento das 

obrigações de comunicação previstas nas alíneas 

b) e c) do artigo 17.º do Anexo I ao Decreto-Lei 

n.º 64/2016, de 11 de outubro. 

 

 

Portaria n.º 302-B/2016 - Diário da República n.º 

231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Aprova as listas de instituições financeiras não 

reportantes e de contas financeiras excluídas a 

que se refere o artigo 4.º-F do Decreto-Lei n.º 

61/2013, de 10 de maio. 

 

 

Portaria n.º 302-C/2016 - Diário da República n.º 

231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a 

utilizar para efeitos do cumprimento das 

obrigações de comunicação previstas na alínea 

a) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

61/2013, de 10 de maio. 

 

 

Portaria n.º 302-D/2016 - Diário da República n.º 

231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Estabelece as listas das jurisdições participantes, 

prevista no n.º 6 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

64/2016, de 11 de outubro. 

 

 

Portaria n.º 302-E/2016 - Diário da República n.º 

231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Aprova a declaração modelo 53 e respetivas 

instruções de preenchimento, anexas à presente 

portaria e que dela fazem parte integrante, para 

efeitos do disposto no artigo 7.º-B do Decreto-

Lei n.º 61/2013, de 10 de maio. 

 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

15/2016 - Diário da República n.º 233/2016, 

Série I de 2016-12-06 

«Nos termos do artigo 70.º, n.º 1, do Código de 

Processo Penal, o ofendido que seja advogado e 

pretenda constituir-se assistente, em processo 

penal, tem de estar representado nos autos por 

outro advogado.». 

 

 

Declaração n.º 1/2016/M - Diário da República 

n.º 234/2016, Série I de 2016-12-07 

Publicação dos mapas da conta de 2014, da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 

Madeira. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM DEZEMBRO DE 2016 

https://dre.pt/application/conteudo/105300290
https://dre.pt/application/conteudo/105300290
https://dre.pt/application/conteudo/105300338
https://dre.pt/application/conteudo/105300338
https://dre.pt/application/conteudo/105300339
https://dre.pt/application/conteudo/105300339
https://dre.pt/application/conteudo/105300340
https://dre.pt/application/conteudo/105300340
https://dre.pt/application/conteudo/105300341
https://dre.pt/application/conteudo/105300341
https://dre.pt/application/conteudo/105300342
https://dre.pt/application/conteudo/105300342
https://dre.pt/application/conteudo/105322293
https://dre.pt/application/conteudo/105322293
https://dre.pt/application/conteudo/105322293
https://dre.pt/application/conteudo/105323792
https://dre.pt/application/conteudo/105323792
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Declaração de Retificação n.º 1197/2016 - Diário 

da República n.º 235/2016, Série II de 2016-12-

09 

Declaração de retificação à conta provisória de 

janeiro a setembro de 2016. 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

236/2016 - Diário da República n.º 235/2016, 

Série I de 2016-12-09 

Aprova o Acordo de Parceria Económica 

Intercalar entre a Costa do Marfim, por um lado, 

e a Comunidade Europeia e os seus Estados-

Membros, por outro, assinado em Abidjan, a 26 

de novembro de 2008, e em Bruxelas, a 22 de 

janeiro de 2009, incluindo os Apêndices I e II, os 

Anexos 1 e 2 e o Protocolo Relativo à Assistência 

Mútua em Matéria Aduaneira. 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

235/2016 - Diário da República n.º 235/2016, 

Série I de 2016-12-09 

Aprova o Acordo de Aviação Euro-Mediterrânico 

entre a União Europeia e os seus Estados-

Membros, por um lado, e o Governo do Estado de 

Israel, por outro, assinado no Luxemburgo em 

10 de junho de 2013. 

 

 

Decreto do Presidente da República n.º 108/2016 

- Diário da República n.º 235/2016, Série I de 

2016-12-09 

Ratifica o Acordo de Parceria Económica 

Intercalar entre a Costa do Marfim, por um lado, 

e a Comunidade Europeia e os seus Estados-

Membros, por outro, assinado em Abidjan, a 26 

de novembro de 2008, e em Bruxelas, a 22 de 

janeiro de 2009, incluindo os Apêndices I e II, os 

Anexos 1 e 2 e o Protocolo Relativo à Assistência 

Mútua em Matéria Aduaneira. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 107/2016 

- Diário da República n.º 235/2016, Série I de 

2016-12-09 

Ratifica o Acordo de Aviação Euro-Mediterrânico 

entre a União Europeia e os Seus Estados-

Membros, por um lado, e o Governo do Estado de 

Israel, por outro, assinado no Luxemburgo em 

10 de junho de 2013. 

 

 

Acórdão n.º 583/2016 – Diário da República n.º 

235/2016, Série II de 2016-12-09 

Não julga inconstitucional a norma extraída da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 1091.º do Código 

Civil, na redação introduzida pela Lei n.º 6/2006, 

de 27 de fevereiro, interpretada no sentido de o 

arrendatário, há mais de três anos, de parte de 

prédio urbano não constituído em propriedade 

horizontal, não ter direito de preferência sobre a 

totalidade do prédio, na compra e venda desse 

mesmo prédio. 

 

 

Ofício-circulado n.º 30186/2016, de 09/12 

IVA - Palaemonetes Varians (camarinha). 

Criação em aquicultura. 

 

 

Ofício-circulado n.º 30185/2016, de 09/12 

IVA – Salicórnia 

 

Ofício - circulado n.º 30187/2016, de 09/12 

IVA- LISTA DAS MOEDAS DE OURO 

https://dre.pt/application/conteudo/105334044
https://dre.pt/application/conteudo/105334044
https://dre.pt/application/conteudo/105334044
https://dre.pt/application/conteudo/105340329
https://dre.pt/application/conteudo/105340329
https://dre.pt/application/conteudo/105340329
https://dre.pt/application/conteudo/105340328
https://dre.pt/application/conteudo/105340328
https://dre.pt/application/conteudo/105340328
https://dre.pt/application/conteudo/105340327
https://dre.pt/application/conteudo/105340327
https://dre.pt/application/conteudo/105340327
https://dre.pt/application/conteudo/105340326
https://dre.pt/application/conteudo/105340326
https://dre.pt/application/conteudo/105340326
https://dre.pt/application/file/105340095
https://dre.pt/application/file/105340095
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DBB690A2-BB49-4C65-B0DF-2CA43D9BF38D/0/Oficio-Circulado_30186_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EC99AEA3-3AF6-4F95-8992-5FC44317117A/0/Oficio-Circulado_30185_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F7FF83FD-BA0D-48D5-BB0B-9CFC429FE8BD/0/Oficio-Circulado_30187_2016.pdf
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Despacho SEAF n.º 254/2016-XXI de 12/12 

Prorrogação do prazo para cumprimento da 

obrigação prevista no n.º 4 do artigo 121.º-A do 

Código IRC – "Informação financeira e fiscal de 

grupos multinacionais”. 

 

Acórdão n.º 591/2016 - Diário da República n.º 

237/2016, Série II de 2016-12-13 

Julga inconstitucional a norma do artigo 7.º, n.º 

3, Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na redação 

dada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de agosto, na 

parte em que recusa proteção jurídica a pessoas 

coletivas com fins lucrativos, sem consideração 

pela concreta situação económica das mesmas. 

 

Portaria n.º 316/2016 - Diário da República n.º 

238/2016, Série I de 2016-12-14 

Procede à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda aplicáveis aos bens e 

direitos alienados durante o ano de 2016. 

 

Decreto-Lei n.º 83/2016 - Diário da República n.º 

240/2016, Série I de 2016-12-16 

Aprova o serviço público de acesso universal e 

gratuito ao Diário da República. 

 

Circular n.º 5/2016 - 16/12 

Descontos Obrigatórios para Subsistemas Legais 

de Saúde – ADSE. 

 

Lei n.º 39/2016 - Diário da República n.º 

241/2016, Série I de 2016-12-19 

Quadragésima primeira alteração ao Código 

Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 

23 de setembro, transpondo a Diretiva 

2014/62/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à 

proteção penal do euro e de outras moedas 

contra a contrafação e que substitui a Decisão-

Quadro 2000/383/JAI, do Conselho. 

 

Lei n.º 40/2016 - Diário da República n.º 

241/2016, Série I de 2016-12-19 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 

ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, que 

altera o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares, o Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o 

Regime do IVA nas Transações 

Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 

14 de julho, o Código do Imposto do Selo, o 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o 

Código do Imposto Único de Circulação. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

238/2016 - Diário da República n.º 242/2016, 

Série I de 2016-12-20 

Recomenda ao Governo que defenda os idosos 

das penalizações e exclusões abusivas de que são 

alvo em função da idade. 

 

Ofício-Circulado N.º 35062/2016, de 2016-12-20 

Taxa reduzida - Pequena Destilaria - Garantia de 

Circulação - Código dos Impostos Especais de 

Consumo (CIEC) 

 

Decreto-Lei n.º 85/2016 - Diário da República n.º 

243/2016, Série I de 2016-12-21 

Altera o regime da administração financeira do 

Estado e do Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas. 

 

Ofício-Circulado N.º 35063/2016, de 2016-12-22 

Transformação de ligeiros de mercadorias para 

entidades isentas - Código do Imposto sobre 

Veículos (CISV) 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/79D44D54-E436-4EBA-996F-36518613CE31/0/Despacho_SEAF_254_2016_XXI.pdf
https://dre.pt/application/file/105355449
https://dre.pt/application/file/105355449
https://dre.pt/application/conteudo/105367399
https://dre.pt/application/conteudo/105367399
https://dre.pt/application/conteudo/105371771
https://dre.pt/application/conteudo/105371771
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ED4D16A7-32CC-4CE7-8FC5-515BCC89F8DB/0/Circular_5_2016.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105387029
https://dre.pt/application/file/a/105387029
https://dre.pt/application/file/a/105387030
https://dre.pt/application/file/a/105387030
https://dre.pt/application/file/a/105578677
https://dre.pt/application/file/a/105578677
https://dre.pt/application/file/a/105578677
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/13C31855-D20B-48FB-8CA5-25E3D3FA905B/0/35062_2016.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105583450
https://dre.pt/application/file/a/105583450
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/18460202-E770-42CF-A85D-6BE9EAF20731/0/35063_2016.pdf
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 43/2016/M - Diário da 

República n.º 245/2016, Série I de 2016-12-23 

Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma da Madeira para o ano de 

2017. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira n.º 42/2016/M - Diário da 

República n.º 245/2016, Série I de 2016-12-23 

Apresenta à Assembleia da República a proposta 

de Lei que procede à décima terceira alteração 

ao Código do Trabalho e à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, que 

estabelece o regime jurídico de proteção social 

na parentalidade no âmbito do sistema 

previdencial e no subsistema de solidariedade e 

revoga o Decreto-Lei n.º 154/88, de 29 de abril, 

e o Decreto-Lei n.º 105/2008, de 25 de junho. 

 

Lei n.º 41/2016 - Diário da República n.º 

248/2016, Série I de 2016-12-28 

Grandes Opções do Plano para 2017. 

 

Lei n.º 42/2016 - Diário da República n.º 

248/2016, Série I de 2016-12-28 

Orçamento do Estado para 2017. 

 

Portaria n.º 338-A/2016 - Diário da República n.º 

248/2016, 2º Suplemento, Série I de 2016-12-28 

Procede à alteração das seguintes portarias 

integradas na medida n.º 7 «Agricultura e 

recursos naturais», do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

 

Despacho n.º 15646/2016, de 29 de dezembro 

Sobretaxa do IRS. 

Portaria n.º 342-A/2016 - Diário da República n.º 

249/2016, 2º Suplemento, Série I de 2016-12-29 

Autoriza a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) a majorar as taxas, tarifas 

ou outros montantes devidos à CMVM. 

 

 

Portaria n.º 342-C/2016 - Diário da República n.º 

249/2016, 2º Suplemento, Série I de 2016-12-29 

Portaria que aprova os novos modelos de 

impressos da declaração Modelo 3 do IRS e 

respetivas instruções de preenchimento a 

vigorar no ano de 2017. 

 

Decreto-Lei n.º 86-B/2016 - Diário da República 

n.º 249/2016, 3º Suplemento, Série I de 2016-12-

29 

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2017. 

 

Declaração de Retificação n.º 23/2016 - Diário da 

República n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29 

Declaração de retificação a Portaria n.º 302-

C/2016, de 2 de dezembro. 

 

Declaração de Retificação n.º 24/2016 - Diário da 

República n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29 

Declaração de retificação à Portaria n.º 302-

A/2016, de 2 de dezembro. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M - 

Diário da República n.º 250/2016, 1º Suplemento, 

Série I de 2016-12-30 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma da 

Madeira para 2017. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105601497
https://dre.pt/application/file/a/105601497
https://dre.pt/application/file/a/105601497
https://dre.pt/application/file/a/105601496
https://dre.pt/application/file/a/105601496
https://dre.pt/application/file/a/105601496
https://dre.pt/application/file/a/105630353
https://dre.pt/application/file/a/105630353
https://dre.pt/application/file/a/105630354
https://dre.pt/application/file/a/105630354
https://dre.pt/application/file/a/105647891
https://dre.pt/application/file/a/105647891
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6FE35974-D8D5-4DEB-9D56-3380FD541A8D/0/Despacho_15646_2016.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105658985
https://dre.pt/application/file/a/105658985
https://dre.pt/application/file/a/105658987
https://dre.pt/application/file/a/105658987
https://dre.pt/application/file/a/105658998
https://dre.pt/application/file/a/105658998
https://dre.pt/application/file/a/105658998
https://dre.pt/application/file/a/105647875
https://dre.pt/application/file/a/105647875
https://dre.pt/application/file/a/105647876
https://dre.pt/application/file/a/105647876
https://dre.pt/application/file/a/105661877
https://dre.pt/application/file/a/105661877
https://dre.pt/application/file/a/105661877
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1. A Lei do Orçamento de Estado (LOE) 
para o ano e 2017 passou por todas as 
fases etápicas, técnicas e políticas, 
democraticamente instituídas e está 
em vigor.  
 
Acompanham-na 3 sedes normativas 
complementares, a saber: 
 

 Legislação concomitante de incidência 
orçamental mas com especificidades 
autónomas de aplicação; 

 
 Autorizações legislativas contidas na 

Lei e concedidas ao poder executivo 
para servirem de base a Decretos-Lei e 
Portarias emanados do governo; 

 
 Decreto-Lei de Execução Orçamental – 

normalmente publicado entre o 2º e o 
3º mês do ano orçamental – que 
procede à operacionalização, regulação 
e regulamentação de matérias gerais ou 
específicas decorrentes da LOE; 

 

2. Sem prejuízo da abrangência 
legislativa orçamental, o presente 
artigo incide sobre as medidas 
diretamente decorrentes do texto legal 
já em vigor e que podem interessar 
mais diretamente aos Contabilistas 
Certificados, Empresários e Empresas e 
que, podendo ser objeto de 
ajustamentos regulatórios ou 
regulamentares contém já, de per si, 
informação suficiente para se avaliar 
da sua importância e impacto na vida 
das pessoas singulares e coletivas. 
 

3. A presente análise elenca as medidas 
orçamentais em 15 grupos homogéneos 
de diversa natureza fiscal, parafiscal ou 
conexa, a saber, por ordem alfabética: 

 
 

 ALOJAMENTO LOCAL  

 COESÃO SOCIAL 

 CONSUMO – AÇÚCAR, BEBIDAS 
ALCOÓLICAS, TABACO E MUNIÇÕES 

 E-FATURA E FICHEIROS SAFT – PRAZO  

 FUNÇÃO PÚBLICA 

 IMI / AIMI 

 INCENTIVOS AO INVESTIMENTO  

 INCENTIVOS AOS REFORÇOS DE 
CAPITAL  

 IRC 

 IRS 

 IVA 

 SEGURANÇA SOCIAL 

 TARIFA SOCIAL PARA A ÁGUA 

 TRABALHADORES INDEPENDENTES – 
RECIBOS VERDES  

 VEÍCULOS 
 

 
 

A 
 
ALOJAMENTO LOCAL 
 

 
A nova tributação do alojamento local é 

agravada e determina alterações no Código 

de IRC (ver este item, à frente). O OE 2017 

 

 

ARTIGOS DO MÊS 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017 
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CARÁTER FISCAL E PARAFISCAL 

Joaquim Alexandre * 
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prevê o aumento do coeficiente de matéria 

coletável dos anteriores 0,15 para 0,35 e que 

incide sobre os rendimentos da exploração 

de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento.  

 

Altera a base tributável e mantém-se a taxa 

de IRC de 4 % o que, de qualquer forma, 

conduz a um agravamento fiscal 

 
Comparando o regime que cessa com o novo, 

temos: 

 

 
 
 

 

C 
 
 
COESÃO SOCIAL 
 
Os estudantes universitários cuja idade seja 
igual ou inferior aso 23 anos beneficiam de 
um desconto de 25% no passe mensal de 
transportes públicos no ano letivo de 2017-
2018. 
 
 
CONSUMO  
- AÇÚCAR, BEBIDAS ALCOÓLICAS, TABACO 
E MUNIÇÕES  
 
 As bebidas com açúcar sofrem um 

agravamento tributário que pode ir até 

0,16 € / litro. 

 As bebidas alcoólicas sofrem 

agravamento da taxa de imposto (3% em 

cerveja, vodka, gin e licores). 

 

 As taxas do imposto sobre o tabaco 

aumentam entre 5 e 10 cêntimos por 

maço de tabaco de 4,70€. 

 

 As munições de armas são afetadas por 

um novo imposto de 0,02 € por projéctil. 

 
 
 
 

E 
 
E-FATURA E FICHEIROS SAFT – PRAZO  
 
A comunicação eletrónica de faturas (E-

Fatura ou SAFT) passa a ser feita até ao dia 

20 do mês seguinte ao da emissão das 

mesmas. 

 

O entendimento geral – atenta, de resto, a 

basilar coerência jurídica com outras 

disposições da Lei do Orçamento de Estado 

para 2017 – era o de que as faturas emitidas 

em dezembro de 2016 deveriam ser 

comunicadas à AT até 20 de janeiro de 2017.  

 

Surpreendentemente a OCC (Ordem dos 

Contabilistas Certificados) publicou um 

documento técnico onde assume que o novo 

prazo-limite só ocorrerá em fevereiro de 

2017 para as faturas de janeiro – sem, 

contudo, clarificar a base jurídica de tal 

assunção.  

 

O projeto de Lei do OE 2017 previa o dia 8 

como data limite mas, para já, a antecipação 

é de apenas de 5 dias.  
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F 
 
FUNÇÃO PÚBLICA 
 
 
O Subsídio de refeição dos funcionários 
públicos aumenta em 5 € euros / mês, 
representando um aumento de 5,9 %. Os 
funcionários públicos vão receber um 
aumento de 25 cêntimos no subsídio de 
refeição em janeiro que fará subir o valor 
para 4,52 euros (desde 2009 que era 4,27 
€).  
 
Em agosto, nova atualização vai estabelecer 
o subsídio à alimentação em 4,77 €. A parte 
que exceda os limites legais agora 
estabelecidos vai ficar sujeita à taxa de IRS e 
aos descontos para a Segurança Social.  
 
Recorde-se que o subsídio de férias só é 
pago quando há prestação efetiva de 
trabalho e que este valor serve de indexante 
para o setor privado. Importante notar, 
ainda, que o Código do Trabalho não 
determina a obrigatoriedade de subsídio de 
refeição, excepto se o mesmo constar de um 
instrumento de regulamentação coletiva de 
trabalho ou acordo de empresa.  
 
  
Salários sem valorizações 
 
O subsídio de refeição é o único valor que os 
funcionários públicos verão aumentar, uma 
vez que o Orçamento do Estado de 2017 
prevê a manutenção de algumas restrições 
às despesas com pessoal, tais como a 
proibição de valorizações remuneratórias, o 
congelamento da atribuição de prémios de 
produtividade, cortes nas horas 
extraordinárias ou reduções nas ajudas de 
custo. 
 
  
Subsídio de Natal em duodécimos 
 

Esta é outra novidade que este Orçamento 
do Estado traz para os funcionários públicos: 
apenas metade do subsídio de natal será 
pago em duodécimos.  
 
A outra metade será paga em novembro.  
 
Será só em 2018 que os funcionários 
públicos verão o subsídio de natal pago 
integralmente na altura devida (neste caso, é 
em novembro), como já acontece com o 
subsídio de férias, que é habitualmente pago 
na totalidade em julho. 
 
  
Sobretaxa eliminada gradualmente 
 
Esta é uma medida que afeta não só, mas 
também, os funcionários públicos. Ver item 
IRS. 
 
  
 
Contratações novas congeladas, com 
excepções 
 
Sem prejuízo da mobilidade entre 
administrações públicas e/ou entre 
organismos das mesmas, há uma forte 
contenção no recrutamento externo de 
funcionários públicos. As empresas do setor 
público apenas podem recrutar novos 
trabalhadores em “situações excecionais, 
devidamente fundamentadas”.  
 
Contudo, esta regra “não é aplicável aos 
membros dos órgãos estatutários e aos 
trabalhadores de instituições de crédito 
integradas no setor empresarial do Estado e 
qualificadas como ‘entidades supervisionadas 
significativas’”.  
 
A Lei do Orçamento do Estado para 2017 
abre também outras exceções, 
nomeadamente a contratação e professores 
e investigadores por parte das instituições 
de ensino superior públicas. 
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AIMI – ou uma forma de reforço da receita da 

AT e da SS tendo os municípios como veículos 

orçamentais 

Em sede do OE-2017, a valor a cobrar pela 

AT pela liquidação, cobrança e entrega dos 

impostos municipais passa dos anteriores 

2,5 % para 3%, reforçando o orçamento da 

Autoridade Tributária.  

 

Eventualmente esta perda de receita 

municipal (0,5 %) teria sido tida em conta 

em sede da aprovação do AIMI para que os 

orçamentos autárquicos não ficassem 

prejudicados. 

 

Porém, de facto, ficam mesmo porque, como 

estabelece a Lei do OE para 2017, “o 

adicional ao imposto municipal sobre 

imóveis, deduzido dos encargos de cobrança, 

constitui receita do Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

AIMI – Adicional ao IMI em bens de 

património imobiliário de alvo valor 

 

 

 

Tanto os particulares como as empresas 

serão obrigados a pagar em 2017 um 

imposto adicional sobre o património 

imobiliário considerado de alto valor.  

Quando O VPT (valor patrimonial tributário) 

for superior a 600 mil € será necessário  

 

 

 

 

pagar uma taxa de 0,3% sobre o excedente 

desse valor. 

 

 

 

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO 
 
Aumento dos benefícios ao investimento 

 

Haverá uma duplicação do plafond de 

investimento com deduções à coleta de 25% 

no Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. 
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A dedução à coleta do IRC limita-se a 25% 

das aplicações relevantes, em investimentos 

até 5 milhões de euros. Com o OE-2017, o 

limite de 5.000.000 € duplica, fixando-se em 

10 milhões de euros. 

 
Ver item “IRC”. 

 
 
 
 
INCENTIVOS AOS REFORÇOS DE CAPITAL 
 
Mais benefícios nos reforços de capital 

 

Tecnicamente trata-se de uma indução ao 

auto-investimento, desviando poupanças 

ociosas do consumo e canalizando-as para o 

reforço da autonomia financeira. Será uma 

medida meritória se for acompanhada de 

medidas de dinamização das exportações 

e/ou da oferta da indústria do turismo.  

 

Em sede do OE-2017, os benefícios fiscais 

para os aumentos de capital, em dinheiro, 

para constituição de sociedades ou aumento 

do capital social, passam de 5% para 7% na 

determinação do lucro tributável, na 

Declaração Modelo 22, das sociedades 

comerciais ou civis.  

O benefício aplica-se até ao limite de 2 

milhões de euros de entradas de capital. 

 

Ver item “IRC”. 

 
 
 
IRC 
 
Combate à desertificação e exercício de 
atividade empresarial no interior do país 
 
Benefício fiscal às PME que exerçam 

actividade no interior do país, consistindo na 

redução da taxa de IRC para 12,5% (sobre os 

primeiros 15.000 € da matéria coletável 

apurada em sede da declaração modelo 22).  

 

No entanto, além de outros requisitos, para 

beneficiarem da redução da taxa de IRC as 

empresas não podem ter salários em atraso. 

 
 
 
Regime simplificado do IRC – Alojamento 
Local  
 
Ver item “Alojamento Local”.  

 
 
 
 
Agravamento das TA – Tributações 
Autónomas  
 
A tributação autónoma que recai sobre as 

empresas vai sofrer um agravamento, pois 

os gastos não dedutíveis para efeitos fiscais 

suportados com despesas, por exemplo, de 

representação, compensação pela 

deslocação em viatura própria do 

trabalhador ou ajudas de custo vão passar a 

estar sujeitos a essa tributação autónoma 

independentemente do resultado fiscal 

apurado pela empresa; 

 
Fim da aplicação da regra FIFO na dedução de 

prejuízos fiscais 

 

Fim da aplicação da regra FIFO na utilização 

dos prejuízos fiscais, com a diminuição do 

período de reporte de 12 anos para 5 anos; 

 
 
Aumento do benefício fiscal do Regime Fiscal 

de Apoio ao Investimento  

 

Neste novo quadro, as deduções à coleta em 

25% no IRC passam a integrar investimentos 

até dez milhões de euros (montante 
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investido), em vez dos atuais cinco milhões 

de euros (a partir deste montante a 

percentagem era reduzida para 10%). 

 

Ver item “Incentivos ao Investimento”  

 
 
 
PEC – Pagamento especial por conta 

 

O Orçamento do Estado 2017 prevê a 

redução do limite inferior do pagamento 

especial por conta para as empresas (de 

1.000 para 850 €), prevendo, que o mesmo 

será “reduzido progressivamente até 2019, 

sendo substituído por um regime adequado 

de apuramento da matéria coletável, nos 

termos previstos no artigo 90.º”.  

 
No cálculo do PEC o novo conceito de 

volume de negócios deverá apenas abrange 

as vendas e prestações de serviços sujeitas e 

não isentas de IRC.  

 

Adicionalmente, os sujeitos passivos que 

apenas recebam rendimentos não sujeitos a 

imposto (ou dele isentos) não se encontram 

obrigados ao PEC.  

 
 
IRS 
 
 
 
Escalões do rendimento coletável 

 

Os escalões do rendimento coletável anual 

que a AT passará a usar para o cálculo do IRS 

vão ser sujeitos a uma ligeira alteração que 

consiste na atualização do valor dos 

escalões, visando refletir a taxa de inflação 

esperada (0,8% em sede do OE).  

 

Para lá dessa atualização, a nova tabela de 

escalões e taxas é muito parecida com a 

anterior, e vem:  

 

 

ESCALÕES DE RENDIMENTO TAXA NORMAL TAXA MÉDIA 

1º Até 7.091 € 14,5 % 14,5 % 

2º De 7.091 € até 20.261 € 28,5 % 23,6 % 

3º De 20.261 € até 40.522 € 37 % 30,3 % 

4º De 40.522 € até 80.640 € 45 % 37,6 % 

5º Superior a 80.640 € 48 %   

  

 

 

Sobretaxa do IRS 

 

A sobretaxa do IRS será eliminada por fases, 

graduando-se a velocidade da extinção da 

mesma em função dos rendimentos dos 

contribuintes.  

 

Quanto mais elevados aqueles forem mais 

tarde o respetivo detentor deixará de pagar 

a sobretaxa.  

 

É o seguinte o calendário da eliminação 

faseada deste tributo: 

 

ESCALÕES DE RENDIMENTO 
FIM DO PAGAMENTO DA 

SOBRETAXA 

1º Até 7.091 €  

2º De 7.091 € até 20.261 € 31 de Março de 2017 

3º De 20.261 € até 40.522 € 30 de Junho de 2017 

4º De 40.522 € até 80.640 € 30 de Setembro de 2017 

5º Superior a 80.640 € 30 de Novembro de 2017  
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Validação das despesas suportadas em sede 

do E-Fatura 

 

A Autoridade Tributária e Aduaneira 

utilizará a informação disponível no portal e-

fatura, e os elementos pessoais importantes 

(como a composição do agregado familiar) 

indicados pelo contribuinte, no Portal das 

Finanças, até ao dia 15 de fevereiro.  

 

Assim, o contribuinte deverá confirmar e 

validar as suas despesas dedutíveis naquela 

aplicação e rever os seus dados pessoais 

relevantes no Portal das Finanças; 

 

 

 

Prazo único para a entrega do IRS 

 

Independentemente do tipo de rendimentos 

– categorias A a H – e da forma de 

apresentação da declaração modelo 3 – em 

suporte de papel ou via Portal das Finanças – 

em 2017 existirá um único prazo – 2 meses – 

para entregar a declaração de IRS relativa 

aos rendimentos auferidos durante o ano de 

2016, entre 1 de abril e 31 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Preenchimento automático da declaração de 

IRS 

 

Os contribuintes que sejam exclusivamente 

titulares de rendimentos das categorias A 

e/ou H verão a sua declaração pré-

preenchida disponível no Portal da AT 

durante o período acima referido devendo, 

se for o caso, proceder a correções que se 

tornem necessárias. 

 

 

Opção por tributação conjunta ou separada 

alargada 

 

Até ao fim de 2016 a opção entre a 

tributação conjunta e separada estava 

vedada aos casados e unidos de facto se a 

obrigação declarativa ocorresse fora do 

prazo legal, quadro em que era obrigatório 

entregar a declaração em separado. 

 

Em 2017 deixa de existir esta condição e a 

declaração de IRS por parte de casados ou 

unidos de facto, mesmo se entregue fora do 

prazo legal, pode ser feita em conjunto.  

 

 

 

Menor tributação para deficientes 

 

Verifica-se um desagravamento fiscal no que 

concerne aos contribuintes com deficiência 

que recebem rendimentos das categorias A 

(trabalho dependente) e B (trabalho 

independente) dado que passará a ser 

considerada a percentagem de 85% dos seus 

rendimentos como base tributável de 

incidência do IRS, em vez dos anteriores 

90%. 

 

Entretanto, os rendimentos da categoria H 

(pensões) continuarão a ser tributados em 

90%. 

 

 

Dedução com animais domésticos, despesas 

de restauração, hotelaria, mecânicos, 

cabeleireiros e esteticistas. 

 

Em 2017 o limite global à dedução destas 

despesas continua a ser de 15% do IVA 

suportado até ao limite material de 250 €. A 

novidade é que as despesas com animais 
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domésticos entram para o compósito 

gerador da dedução. 

 

 

 

Convindo lembrar: 

 

 

Despesas com animais domésticos que 

conferem direito à dedução:  

 

 Atividades veterinárias com e sem 

internamento de animais de criação e 

companhia; 
 

 Cuidados médico-veterinários prestados em 

hospitais, centros de atendimento médico-

veterinário, clínicas canis, explorações 

agrícolas ou em outros locais; 
 

 Tratamento médico-veterinário (cirúrgicos, 

dentários, etc,); 
 

 Atividades de diagnóstico (clínico, 

laboratorial e outro); 
 

 Transporte de animais doentes; 

 

  

Despesas com animais domésticos que não 

conferem direito à dedução: 

 
 Alojamento, tosquia e outros serviços para 

animais de criação sem cuidados de saúde; 
 

 Inseminação artificial; 
 

 Serviço para animais de companhia sem 

cuidados de saúde; 
 

 Arrendamento de terrenos para pastagens; 
 

 Atividades de controlo veterinário na 

produção de alimentos. 

 

 

Dedução no investimento com startups 

 

No âmbito do Programa Semente será 

possível deduzir 25% dos investimentos 

feitos anualmente, até ao limite de 40% da 

coleta de IRS, em startups.  

 
 
 
 
IVA 
 
IVA de produtos importados na venda 

 

As empresas deixarão de pagar IVA na 

alfândega nos artigos importados de fora da 

União Europeia, passando a pagar no 

momento em que estes são vendidos. Assim, 

as empresas importadoras podem fazer a 

autoliquidação do IVA dos produtos 

importados.  

 

 

O REVERSE CHARGE nas importações 

 

A aludida autoliquidação do IVA – dedução / 

liquidação do imposto sobre as compras – 

constitui a transposição do mecanismo do 

REVERSE CHARGE já existente nas 

aquisições intercomunitárias. É uma boa 

notícia para a tesouraria das empresas 

importadoras devendo a aplicação da 

mesma ser, naturalmente, monitorizada a 

fim de não agravar anormalmente a taxa de 

cobertura. 

 

 

Aplicação faseada do REVERSE CHARGE nas 

importações 

 

A medida inicia-se a 1 de setembro de 2017 

para a importação de produtos constantes 

do Anexo C do Código do IVA, e estende-se a 
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todos os tipos de produtos a 1 de março de 

2018. 

 
 

 
S 
 
 
SEGURANÇA SOCIAL 
 
 
Atualização do valor do IAS – indexante de 

apoios sociais 

 

O valor do aumento deste indexante ainda 

não está decidido, uma vez que, por sua vez, 

é indexado à inflação sem habitação de 

Novembro de 2016, sendo assumido que a 

mesma (TI) possa ficar entre 0,5 e 1%. 

 

Assim, 

 

 
 
 
Duas notas importantes: 
 
 Como o IAS descongelado em 2017, os 

intervalos do abono de família vão ser 
alterados. 
 

 O aumento do IAS leva também a aumentos 
nas prestações sociais, como as pensões e o 
abono de família. 

 
 
 

Aumento dos abonos de família 
 
 
O OE-2017 prevê um aumento da prestação 
mensal atribuída às crianças entre os 12 e os 
36 meses de idade, de forma a aproximá-la 
com o valor que é concedido às crianças com 
menos de 12 meses (que em certa situações 
é 4 vezes superior!). 
 
Este aumento aplica-se no 1º escalão do 
abono de família e de forma faseada. Espera-
se que em 2017 as crianças entre 1 e 3 anos 
de idade com pais no primeiro escalão 
recebam 54 € no primeiro semestre e 72 € 
no segundo (em vez dos atuais 36 €). 
 
O abono de família vai ser alargado em 2017 
com o ressurgimento do 4º escalão, que 
tinha sido eliminado em 2010. As crianças 
até aos 3 anos de idade cujos pais se 
enquadrem neste quarto escalão de 
rendimentos vão receber 9,41€ no primeiro 
semestre de 2017 e 18,82€ no segundo 
semestre. Estima-se que o regresso do 
quarto escalão beneficiará 30 mil crianças. 
 
 
 
Subsídio de desemprego 
 
O valor máximo do subsídio de desemprego 
equivale a 2,5 IAS. Em 2016 este valor é 
1.048,05 €, mas em 2017 será de 1053,25 €. 
Já o valor mínimo do subsídio corresponde a 
1 IAS (419,22 €).  
 
Com o aumento do IAS previsto este 
subsídio atinge 421,32 €. 
 
 
 
Subsídio de doença 
 
O subsídio por doença equivale a 30% do 
IAS (125,77 euros). Em 2017, este valor 
deverá aumentar para 126,4 euros. 
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RSI – Rendimento Social de Inserção 
 
O RSI será atualizado pela taxa de inflação e 
ainda se espera um aumento extra com a 
reposição do corte realizado pelo Governo 
precedente (cerca de 25%). 
 
 
 
Isenção de taxas moderadoras 
 
O valor de isenção de taxas moderadoras vai 
ser alterado. Estão isentos de taxas os 
agregados com rendimento médio mensal 
inferior a 628,83 euros, o equivalente a 1,5 
vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 
Em 2017 este valor aumenta para 632 euros. 
 
 
 
Pensões de reforma 
 
O valor das pensões de reforma é atualizado 
em função de ponderadores de inflação 
podendo dar-se alguns exemplos de valores 
absolutos: 
 
 

VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO AUMENTO 

Pensões de 350 €  1,5 € 

Pensões de 500 € 2,5 € 

Pensões de 600 € 3 € 

Pensões de 800 € 4 € 

 
 
 
2º aumento em Agosto de 2017 
 
Em Agosto existe um novo aumento previsto 
para quem recebe até 632€ somando todas 
as pensões auferidas pelo beneficiário:  
 
 
 Beneficiários que obtiveram aumentos entre 

2011 e 2015, terão como máximo de 
aumento da pensão reforma em 2017 o 
valor de 6 €. Por exemplo, um beneficiário 

que obtenha em Janeiro de 2017 um 
aumento de 1€ em Janeiro, a sua reforma 
aumentará em Agosto de 2017 até um 
máximo de 5 €. 

 
 Para quem não teve aumentos entre 2011 e 

2015 o aumento será no máximo de 10 €.  
 
 Se teve um aumento em Janeiro de 2 euros, 

será aumentado em agosto 8 €. 

 
 
 
 

T 
 
TARIFA SOCIAL PARA A ÁGUA 
 
 
Conforme determina a Lei do OE-2017, o 
executivo criará a tarifa social para a água 
(TSPA), congénere das tarifas sociais para a 
eletricidade e o gás, para cidadãos com 
comprovadas carências económicas.  
 
 
 
Beneficiários da TSPA 
 
Poderão ter acesso a esta nova tarifa as 
pessoas com contrato de fornecimento de 
serviços de águas com "carência económica",  
 
 
 
 
Conceito de carência económica (para esta 
estrita finalidade) 
 
Situação de cidadãos que recebam 
complemento solidário para idosos, 
rendimento social de inserção, subsídio social 
de desemprego, abono de família, pensão 
social de invalidez, pensão social de velhice ou 
cujo agregado familiar tenha um rendimento 
anual igual ou inferior a 5 808 euros, acrescido 
de 50% por cada elemento que não aufira 
qualquer rendimento, até ao máximo de 10. 
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Como vai ser aplicada a TSPA? 
 
A atribuição de tarifas sociais para os serviços 
de águas será atribuída pelas câmaras 
municipais e aplicada aos consumidores finais. 
 
A adesão dos municípios ao regime de tarifa 
social para o fornecimento de serviços de água 
é voluntária, sendo competência da câmara 
municipal a instrução, a decisão e o 
financiamento da tarifa. 
 
 
Como é feita a atribuição da tarifa social dos 
municípios aderentes? 
 
É um processo automático decorrente do 
cruzamento de dados entre os serviços da 
Segurança Social, da Autoridade Tributária e 
os Municípios. 
 
 
TRABALHADORES INDEPENDENTES  
– RECIBOS VERDES  
 
Comunicação das faturas até ao dia 20 
 
Aplica-se-lhes o mesmo regime das pessoas 
coletivas. 
 
Cálculo dinâmico da contribuição mensal 
As contribuições dos TI para a Segurança 
Social passam a ser calculadas em função da 
média mensal de rendimento auferido nos 
meses imediatamente anteriores, até ao 
máximo de três meses e não do rendimento 
total recebido no último ano, como acontece 
atualmente. 
 
 
Escalões de contribuição – o fim dos 11 
escalões  
 
A contribuição do trabalhador independente 
passará a resultar da aplicação de uma taxa 
sobre aquilo que os TI ganham em cada 
período, sendo posto fim aos atuais 11 
escalões contributivos.  
 

 
Pagamento mínimo sem cessar atividade – 20 
€ / mês se não houver faturação  
 
Mesmo nos meses sem rendimentos, os 
trabalhadores independentes podem fazer 
um pagamento mínimo à Segurança Social 
até ao máximo de 20 € e assim manter a 
carreira contributiva, sem fechar a atividade 
junto da AT. 

 
 

 
 

V 
 

VEÍCULOS 
 
 
O OE-2017 elenca 3 medidas fiscais, sendo 
as 2 primeiras de reforço dos orçamentos 
municipais:  
 
 Aumento do IUC em 0,8%. 
 Aplicação de uma taxa adicional de IUC 

para veículos novos mais poluentes. 

 Aumento do ISV em 3%, a pagar na 
altura do registo de matrícula. 
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Inicio com este artigo uma coluna regular 

no jornal “O Tributo”, sobre avaliação 

imobiliária.  

É com muito prazer que o faço e não 

posso deixar de agradecer à incansável 

Alexandra Varela o privilégio que me dá. 

Procurarei em todos os meus artigos 

sobre avaliação de imóveis abordar 

temas do interesse geral, porventura 

mais ligados ao setor onde se posiciona a 

publicação.  

No entanto, gostaria muito de 

estabelecer uma certa dialética entre 

colunista e leitores, pelo que lanço o 

desafio a todos de me suscitarem 

questões que eu, modestamente, possa 

esclarecer. 

Os meus artigos serão breves, incisivos, 

para que a mensagem seja devidamente 

transmitida. 

Começo então com uma questão 

importante, que afeta todos os 

portugueses proprietários de imóveis, 

que é o IMI-Imposto Municipal sobre 

Imóveis. 

Este imposto teve início no ano de 2003, 

com a então entrada do CIMI, que veio 

substituir a Contribuição Autárquica. 

 

 

O imposto a pagar é uma percentagem do 

valor patrimonial tributário, que é 

definida pelas Câmaras Municipais já que 

aquele é uma receita municipal. 

O valor patrimonial tributário 

corresponde ao produto de uma série de 

fatores, mais ou menos estáveis ao longo 

dos anos. 

Contudo, existem alguns aspetos a que 

devemos estar atentos, pois têm 

implicação direta no valor que os 

cidadãos pagam. 

Um dos aspetos a reter é que de três em 

três anos os contribuintes podem pedir, 

caso se justifique, uma reavaliação do 

valor patrimonial tributário. Já o Estado 

fá-lo todos os anos automaticamente.  

Portanto, é muito importante que os 

contribuintes verifiquem se estão em 

condições de beneficiar de algum 

abaixamento no imposto a liquidar e, 

caso afirmativo, enviem o modelo 1 de 

IMI devidamente preenchido. 

O preenchimento é feito “online” e é em 

tudo semelhante ao envio da declaração 

de IRS.  

Posteriormente, devem ir à Autoridade 

Tributária confirmar e receção, por parte 

desta, do pedido de reavaliação. 

VAMOS POUPAR NO IMI? 
 

RUBRICA SOBE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

João Fonseca * 
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E em que casos se pode justificar? 

O Governo publica em Portaria, todos os 

anos, o valor por metro quadrado de 

construção (Vc) a incluir na fórmula de 

cálculo do valor patrimonial tributário. 

Neste momento o seu valor é de 603 

€/m2.  

No entanto já foi, em anos anteriores, de 

615 €/m2, de 612,5€/m2 e de 609 €/m2. 

Se na caderneta predial urbana, na 

respetiva fórmula, existir um valor 

diferente de 603 €/m2, deverá ser 

considerado um pedido de reavaliação. 

Acreditem que ainda existem muitas 

cadernetas prediais urbanas com valores 

errados! 

Uma outra questão a ser ponderada é o 

valor do coeficiente Cv, o coeficiente de 

vetustez.  

Este coeficiente está relacionado com a 

idade dos imóveis e vai sendo alterado, 

de acordo com a seguinte tabela:  

 

 

 

É muito importante que os contribuintes 

consultem as entidades que os possam 

ajudar  (os contabilistas certificados  são,  

por excelência, técnicos devidamente 

habilitados), pois um pedido realizado 

extemporaneamente ou mal formulado 

pode causar prejuízos que se arrastam ao 

longo de alguns anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo escrito por 
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A reforma da tributação das pessoas 

singulares operada em 1989 introduziu o 

IRS com a sua grande inovação de ser um 

imposto global e único. Objetivo: sujeitar 

os rendimentos líquidos das várias 

categorias então estabelecidas a uma única 

tabela de taxas progressivas, por oposição 

ao sistema até então vigente de impostos 

cedulares secundados por um imposto 

complementar.  

 

 
 

No preâmbulo do CIRS pode ler-se: 

 

“À luz das modernas exigências de 

equidade, a solução unitária é 

inequivocamente superior quer ao puro 

sistema cedular, consistindo este em 

impostos separados e entre si não 

articulados, incidentes sobre as diferentes 

fontes de rendimento, quer ao próprio 

sistema   compósito,   resultante,  em regra,  

 

FORMAS DE TRIBUTAÇA O EM IRS DOS RENDIMENTOS 
OBTIDOS POR SUJEITOS PASSIVOS RESIDENTES E 
BREVE ANA LISE DAS OPÇO ES DE ENGLOBAMENTO 

Paulo Marques * 
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de evolução operada a partir de uma 

estrutura originariamente cedular, em que 

a um esquema de impostos parcelares se 

sobrepõe uma tributação de segundo grau 

com carácter global. 

 

Na verdade, só a perspetiva unitária 

permite a distribuição da carga fiscal 

segundo um esquema racional de 

progressividade, em consonância com a 

capacidade contributiva.” 

 

Contudo, outras imposições legais e 

diferentes pretensões impediram, desde 

logo, que estes objetivos fossem 

plenamente conseguidos. Atente-se na 

orientação adotada no que respeita aos 

rendimentos de títulos ao portador e aos 

juros de depósitos bancários, em face do 

regime de anonimato existente, 

considerando-se conveniente prever, 

nestes casos, a aplicação de taxas 

liberatórias [na altura, de 20%], com a 

possibilidade de opção pela globalização, 

caso o contribuinte se disponha a revelar 

os rendimentos auferidos”.  

 

Por outro lado, a inclusão na incidência 

real do IRS de rendimentos até aí não 

tributados levou à criação de taxas 

especiais.  

 

Consagrou-se a tributação dos ganhos pela 

transmissão onerosa de partes sociais e 

outros valores mobiliários, com uma 

solução ajustada em função do objetivo da 

política de desenvolvimento do mercado 

financeiro, fixando-se, para este caso, uma 

taxa liberatória de 10%, mas também com 

a possibilidade de o sujeito passivo optar 

pelo englobamento.   

E a que é que fomos assistindo nestes 

quase 30 anos de sucessivas modificações 

no CIRS? 

 

Se por um lado se mantém a estrutura de 

um imposto global, que sujeita um 

conjunto significativo de rendimentos a 

taxas progressivas, por outro foram-se 

incluindo cada vez mais diferentes fontes 

de rendimento na sujeição a taxas 

especiais, e a tributação por retenção na 

fonte a título definitivo foi generalizada a 

todos os rendimentos de capitais, desde 

que pagos por entidades com 

contabilidade organizada. E há ainda a 

salientar o aumento significativo destas 

taxas, como clara forma de obtenção de 

mais receita fiscal.  

 

Tomando por referência apenas a 

tributação dos sujeitos passivos residentes 

em território português (para os quais o 

IRS incide sobre a totalidade dos seus 

rendimentos, incluindo os obtidos fora 

deste território), vamos analisar os três 

modelos de tributação previstos no CIRS: 

por englobamento, a taxas liberatórias e a 

taxas especiais. 

 

O artigo 22.º do CIRS prevê a regra geral 

de que o rendimento coletável é o que 

resulta do englobamento dos rendimentos 

das várias categorias auferidos em cada 

ano, depois de feitas as deduções e os 

abatimentos previstos para cada uma 

delas. 

 

Logo a seguir, refere que não são 

englobados para efeitos da sua tributação 

os rendimentos referidos nos artigos 71.º e 
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72.º auferidos por residentes em território 

português, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento neles prevista.  

 

Com isto se afasta o conceito de imposto 

global mas, para assegurar a ideia central 

do englobamento, permite-se que este se 

faça para vários rendimentos tributados 

por taxas específicas, desde que o seu 

titular manifeste expressamente essa 

vontade. 

 

 

RENDIMENTOS SUJEITOS A TAXAS 

LIBERATÓRIAS 

 

O artigo 71.º apresenta-nos as taxas 

liberatórias, que são taxas de retenção na 

fonte a título definitivo. Relativamente a 

sujeitos passivos residentes, as taxas 

liberatórias aplicam-se sobre rendimentos  

de aplicação de capitais, quando pagos por 

entidades que disponham de contabilidade 

organizada.  

 

Como a retenção na fonte a taxas 

liberatórias se traduz numa tributação a 

título definitivo, os sujeitos passivos que 

obtenham estes rendimentos ficam 

inclusive dispensados de os incluir na sua 

declaração de IRS. 

 

Contudo, os residentes em território 

nacional podem optar por englobar, para 

efeitos da sua tributação, os rendimentos 

de capitais obtidos em território português 

e os rendimentos de valores mobiliários 

obtidos nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

art.º 71.º. 

 

Importa então perceber em que situações a 

opção de englobamento poderá ser 

vantajosa para os titulares dos 

rendimentos que foram sujeitos à taxa 

liberatória de 28%. 

 

Os rendimentos englobados por opção 

serão adicionados aos rendimentos de 

englobamento obrigatório, para serem 

sujeitos às taxas progressivas de 14,5%, 

28,5%, 37%, 45% e 48%, previstas no 

artigo 68.º do CIRS. 

 

Começando pelo caso particular dos lucros 

devidos por pessoas coletivas sujeitas e 

não isentas do IRC, o artigo 40.º-A do CIRS 

prevê que, cumpridos todos os requisitos, 

no caso de opção pelo englobamento,  

estes serão considerados em apenas 50% 

do seu valor, para atenuação da dupla 

tributação económica. 

 

Feita a opção pelo englobamento, a 

retenção que tiver sido efetuada tem a 

natureza de pagamento por conta do 

imposto devido a final, o que permite a sua 

integral dedução à coleta de IRS apurada. 

Na prática, equivale a dizer-se que a 

retenção na fonte sobre os 50% dos lucros 

englobados foi feita à taxa de 56%.  

 

Um sujeito passivo que tenha obtido 

rendimentos sujeitos a taxas liberatórias 

apenas provenientes de lucros terá sempre 

vantagem em optar pelo seu englobamento 

pois a taxa a aplicar à metade do 

rendimento englobado será sempre 

inferior aos referidos 56%, e irá recuperar 

parte do excesso retido na fonte (seja 

através do aumento do reembolso de IRS, 

seja por diminuição do IRS a pagar). 
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Desde 2015, sempre que um sujeito 

passivo opte por englobar rendimentos 

fica obrigado a englobar a totalidade dos 

rendimentos da mesma categoria. 

 

Numa situação de opção de englobamento 

de lucros, se o sujeito passivo tiver 

auferido no mesmo ano juros de depósitos 

bancários ou de obrigações, por exemplo, 

terá que englobar a totalidade destes 

rendimentos. 

 

Sendo que os juros foram tributados à 

retenção de 28%, se a taxa a que ficam 

sujeitos com o englobamento for de 28,5% 

ou superior a opção mostra-se 

desfavorável para estes. Ainda assim, pode 

revelar-se vantajoso o englobamento deste 

conjunto de rendimentos (lucros + juros), 

desde que a poupança conseguida pela 

diferença de taxas nos primeiros seja 

superior ao agravamento de tributação 

gerado nos segundos. 

 

Se o sujeito passivo auferir rendimentos 

sujeitos a taxas liberatórias que não 

incluam lucros, a análise poderá passar por 

três situações distintas: 

 

― Sempre que os rendimentos de 

englobamento obrigatório já estejam a ser 

tributados no escalão dos 28,5%, 

naturalmente não haverá qualquer 

vantagem na opção pelo englobamento, 

pois a taxa liberatória a que já foram 

tributados é menor. 

― Se os rendimentos englobados forem 

todos tributados a 14,5% não haverá 

qualquer dúvida que é vantajoso optar 

pelo englobamento. 

― Mas se parte dos rendimentos 

englobados vierem a ser tributados a 

14,5% e outra parte em escalões com taxas 

superiores, tudo dependerá da conjugação 

da poupança conseguida na tributação à 

taxa do primeiro escalão com o 

agravamento verificado na tributação à 

taxa de 28,5% e, eventualmente, de 37%. 

 

 

RENDIMENTOS SUJEITOS A TAXAS 

ESPECIAIS 

 

As taxas especiais de IRS estão previstas 

no artigo 72.º do Código. São taxas 

proporcionais que se aplicam sobre 

rendimentos de declaração obrigatória na 

modelo 3 de IRS. Alguns destes até podem 

ter sido sujeitos a retenção na fonte, mas 

esta é feita a título provisório. Nunca a 

título definitivo. Há que distinguir bem 

taxas liberatórias de taxas especiais: taxas 

liberatórias são taxas de retenção na fonte, 

que se aplicam aquando do pagamento dos 

rendimentos para os tributar, em 

princípio, a título definitivo, ficando por 

isso dispensados de inclusão na declaração 

de IRS; as taxas especiais são aplicadas 

apenas no momento da liquidação do IRS 

feita pela AT, sobre rendimentos de 

declaração obrigatória. 

 

Consultando o artigo 72.º do CIRS 

verificamos quais os rendimentos sujeitos 

a taxas especiais e, por isso, dispensados 

de englobamento. Estes rendimentos, se 

obtidos por sujeitos passivos residentes, 

podem ser englobados por opção dos 

mesmos, com exceção das gratificações 

auferidas pela prestação ou em razão da  
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prestação de trabalho, quando não 

atribuídas pela entidade patronal nem por 

entidade que com esta mantenha relações 

de grupo, domínio ou simples participação, 

independentemente da respetiva 

localização geográfica.  

 

Para verificação dos rendimentos sujeitos 

a taxas especiais, remete-se para o quadro 

que elaborámos e acompanha este texto.  

 

Na opção de englobamento de 

rendimentos sujeitos a taxas especiais 

aplica-se a regra já referida que obriga ao 

englobamento de todos os rendimentos da 

mesma categoria.  

 

Daqui resulta que atualmente a opção faz-

se categoria a categoria. Um sujeito 

passivo pode perfeitamente optar por 

englobar rendimentos de lucros (que 

foram sujeitos a retenção a taxa 

liberatória) e não englobar rendimentos 

prediais ou de mais-valias (sujeitos a taxas 

especiais) que tenha obtido no mesmo ano. 

 

Na opção de englobamento de 

rendimentos referidos no artigo 72.º o 

valor a englobar será sempre o mesmo que 

está sujeito às taxas especiais, pelo que a 

análise da vantagem ou desvantagem do 

exercício da opção deve fazer-se 

atendendo aos cenários equivalentes já 

explicados. 

 

Mas deve ser tido em conta um fator 

adicional e pouco conhecido. O IRS 

resultante da aplicação das taxas especiais 

não é considerado coleta, pelo que não 

beneficia das deduções à coleta previstas 

no artigo 78.º do CIRS, exceto as relativas a 

retenções na fonte. 

 

Em sujeitos passivos que só obtenham 

rendimentos sujeitos a taxas especiais, 

pode ser vantajoso englobá-los, mesmo 

que tributados por exemplo a 37%, pois 

dependendo do montante de deduções à 

coleta existentes o valor final de IRS 

apurado pode ser inferior. 

 

Mesmo em sujeitos passivos que tenham 

algum rendimento de englobamento 

obrigatório, este efeito positivo também 

pode verificar-se no caso de a coleta 

gerada por estes ser inferior ao montante 

de deduções potenciais. 

 

 

 

RENDIMENTOS DE ENGLOBAMENTO 

OBRIGATÓRIO 

 

O CIRS não nos indica explicitamente quais 

os rendimentos de englobamento 

obrigatório. Como referimos, a regra geral 

é que o rendimento coletável em IRS é o 

que resulta do englobamento dos 

rendimentos das várias categorias 

auferidos em cada ano. Mas depois é 

apresentada a exclusão desta regra geral 

de englobamento para os rendimentos 

referidos nos artigos 71.º e 72.º. 

 

Por isso, a forma de perceber quais os 

rendimentos de englobamento obrigatório 

passa por identificar quais os que estão 

sujeitos a taxas liberatórias e a taxas 

especiais para, por exclusão, concluir quais 

os que não estão afastados de 
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englobamento, precisamente por não 

serem referidos nos artigos 71.º e 72.º. 

 

Assim, serão de englobamento obrigatório 

todos os rendimentos previstos no CIRC 

desde que não mencionados nestes dois 

artigos. 

Para sua identificação, remetemos 

novamente para o quadro anexo que 

apresenta os diferentes tipos de 

rendimentos sujeitos a IRS agrupados 

pelas três formas de tributação previstas 

no Código, em articulação com a 

possibilidade de opção pelo englobamento, 

quando aplicável. 

 

Para finalizar, socorremo-nos novamente 

do preâmbulo do CIRS onde lemos também 

que “a introdução da progressividade em 

estruturas cedulares representa uma 

tentativa de pessoalização que acarreta 

inevitáveis e sérias distorções. 

Materializada apenas em uma das cédulas, 

suscita cargas fiscais diferentes para 

contribuintes com rendimento idêntico, 

consoante a respetiva fonte se concentre 

nessa cédula ou se localize em qualquer 

das demais; operada uma correção por via 

da generalização de tabelas de taxas 

progressivas às diferentes cédulas (a 

admitir que tal fosse tecnicamente 

possível), ainda assim subsistiria uma 

injustificável diferença de tratamento 

entre os contribuintes cujo rendimento 

provém de uma só fonte e os titulares de 

rendimentos de origem múltipla.” 

 

Com o modelo do rendimento global 

líquido introduzido no CIRS, de forma a 

sujeitar todos os rendimentos a uma única 

tabela de taxas progressivas, pretendeu-se 

diminuir as referidas distorções e 

caminhar num sentido de uma maior 

equidade pois, como transcrito 

inicialmente “só a perspetiva unitária 

permite a distribuição da carga fiscal 

segundo um esquema racional de 

progressividade, em consonância com a 

capacidade contributiva.” 

 

Indo um pouco mais além da explicação 

técnica que pretendemos deixar neste 

artigo, e tendo presentes os referidos 

objetivos do IRS, calculemos a tributação 

de duas pessoas diferentes, cada qual com 

100.000 € de rendimento coletável, sendo 

que uma apenas aufere rendimentos da 

categoria A e a outra apenas tem 

rendimentos da categoria F. A mesma 

capacidade contributiva, tributação 

substancialmente diferente… 
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Na sua maioria, as práticas de relato 

ambiental continuam a ser voluntárias, 

embora cada vez mais a sua aplicação seja 

obrigatória.  

 

Por conseguinte verifica-se uma evolução e 

uma crescente preocupação em publicar 

para o exterior as ações internas.  

 

A divulgação ambiental pelas empresas é 

justificada por vários autores, como uma 

preocupação em legitimar as suas 

actividades.  

 

As empresas existem baseadas na teoria da 

política económica, que nos diz que a 

política, a economia e a sociedade 

compactuam entre si e que não podem ser 

analisadas separadamente.  

 

Por conseguinte a teoria da legitimidade 

explica que as empresas não têm direitos 

exclusivos dos recursos naturais, pelo que 

têm que divulgar as suas ações por uma 

questão de legitimidade das suas 

atividades na área ambiental, questão 

fundamental para se inserirem na 

sociedade, numa economia e numa política 

ambiental transparente.  

 

Pelo que se não o fizerem, a sua 

sobrevivência enquanto organização pode 

mesmo estar ameaçada.  

 

 

 

 

Assim sendo, esta teoria vem garantir que 

sempre que um recurso seja indispensável 

para a produção da empresa, sejam 

implementadas estratégias para que este 

seja utilizado de forma responsável e 

legítima.  

 

Sendo a divulgação da atividade ambiental, 

um meio de legitimar a empresa.  

 

Um compromisso para com a sociedade.  

 

A teoria dos stakeholder explica que 

estando as organizações posicionadas cada 

vez mais a uma escala global, estes são 

grupos de influência, muitos poderosos.  

 

A importância dada ao ambiente noutros 

países, obriga as organizações a agirem de 

acordo com as expetativas desses grupos 

de influência. 

 

Em Portugal a divulgação das matérias 

ambientais tem sido efetuada nos 

relatórios e contas e nos relatórios de 

sustentabilidade, apesar do seu contributo 

ser mais elevado aquando da divulgação 

nos relatórios e contas, uma vez que este 

apresenta valores concretos e mais 

especificados.  

 

Na NCRF 26, nos parágrafos 48 a 51, é 

sugerido que as matérias ambientais sejam 

CONTABILIDADE AMBIENTAL E DIVULGAÇA O DE 
GASTOS AMBIENTAIS 

Marina Garcia Bonito * 
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divulgadas em dois dos documentos do 

relatório e contas: no relatório de gestão e 

no anexo.  

 

Refere: “As informações ambientais devem 

ser divulgadas na medida em que sejam 

materialmente relevantes para a avaliação 

do desempenho financeiro ou para a 

posição financeira da entidade.”  

 

Não se refere a informação a divulgar nem 

no balanço, nem na demostração de 

resultados, uma vez que o modelo 

aprovado apresenta a informação 

agrupada por grandes rubricas, estando os 

valores ambientais incluídos.  

 

O conteúdo do Relatório de Gestão está 

definido no Art.º 66 do Código das 

Sociedades Comerciais (CSC), pelo que, 

transcreve-se o seu conteúdo, dada a sua 

relevância:   

 

Art.º 66 - CSC – 3:  Na medida do 

necessário à compreensão da evolução dos 

negócios, do desempenho ou da posição da 

sociedade, a análise prevista no número 

anterior deve abranger tanto os aspetos 

financeiros como, quando adequado, 

referências de desempenho não 

financeiras relevantes para as atividades 

específicas da sociedade, incluindo 

informações sobre questões ambientais e 

questões relativas aos trabalhadores. 

(Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

35/2005, de 17 de fevereiro). 

 

Pelo exposto as empresas devem atender 

não só à NCRF 26, mas também ao Art.º 66 

CSC, para assim cumprirem com o seu 

dever de divulgação de matérias 

ambientais.   

 

No anexo da NCRF 26 a partir da nota 5 e 

segundo o parágrafo 50, sob a epígrafe 

“Informações sobre matérias ambientais” 

deve ser divulgado o seguinte:  

 

1. Descrição das bases de mensuração 

adotadas assim como os métodos 

utilizados dos ajustamentos de valor, 

respeitante às matérias ambientais.  

 

2. Incentivos públicos, recebidos ou 

atribuídos, relativamente a proteção 

ambiental: - Especificação das condições 

associadas à concessão de cada 

incentivo; -Tratamento contabilístico 

adotado.  

 

3. Informações sobre as provisões de 

carácter ambiental. 

4. Passivos de carácter ambiental, 

materialmente relevante, incluídos em 

cada uma das rubricas do balanço.  

 

5. Para cada passivo de carácter ambiental 

materialmente relevante:  

 

 Descrição da respetiva natureza;  

 

 Indicação do calendário e das 

condições da sua liquidação;  

 

 Explicação dos danos e das leis ou 

regulamentos que exigem a sua 

reparação e as medidas de restauro 

ou prevenção adotadas ou 

propostas. 
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6. Política contabilística adotada no caso 

de dispêndios de longo prazo referentes 

ao restauro dos locais, ao encerramento 

e desmantelamento.  

 

7. Passivos contingentes de carácter 

ambiental.  

 

8. Quantia capitalizada, durante o 

período de referência, dos dispêndios 

de carácter ambiental.  

 

9. Quantia dos dispêndios de carácter 

ambiental imputados a resultados e 

base em que tais quantias foram 

calculadas.  

 

10. Dispêndios significativos incorridos 

com multas e outras penalidades pelo 

não cumprimento dos regulamentos 

ambientais e indemnizações pagas a 

terceiros.  

 

11. Dispêndios de carácter ambiental 

extraordinários imputados a 

resultados.  

 

12. Emissão de gases com efeito de estufa:  

 

 Em toneladas de dióxido de carbono 

equivalente, e respetiva valorização;  

 

 Licenças de emissão de gases com 

efeitos de estufa, em toneladas de 

dióxido de carbono e respetivas 

quantias;  

 

 Penalizações relacionadas com a 

emissão de gases com efeito de estufa.  

 

Como já salientado a NCRF 26 não faz 

referência a divulgação de contas 

ambientais no balanço e na demostração 

de resultados, contundo o código de contas 

deve ser adaptado consoante a 

especificidade da empresa de forma a 

obter a melhor informação para 

elaboração do relatório de gestão e do 

anexo, assim como produzir a melhor 

informação para a gestão, podendo ter 

deste modo um grande peso na tomada de 

decisões económico / ambientais 

sustentáveis. 
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Temos verificado que ainda existem dúvidas 

relativamente à taxa de IVA a aplicar nas 

empreitadas de reabilitação urbana. As 

versões que muitas vezes ouvimos são 

aquelas que dão mais jeito a quem fatura e 

que possa justificar a aplicação da taxa 

reduzida do IVA, no entanto a aplicação 

desta taxa nem sempre é a correta, e nesse 

sentido procuramos assim prestar algum 

esclarecimento tendo como base as 

informações vinculativas disponíveis sobre 

este tema. 

 

Constatamos que de acordo com o 

estipulado na verba 2.23 da Lista I anexa ao 

CIVA, podem beneficiar desta taxa, as 

empreitadas de reabilitação urbana 

realizadas em imóveis ou em espaços 

públicos localizados em áreas delimitadas 

por lei, ou no âmbito de operações de 

requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional. 

 

As empreitadas de reabilitação urbana estão 

definidas em diploma específico, o Decreto-

Lei nº 307/2009, diploma que apresenta 

várias definições as quais destacamos: 

 

 Área de reabilitação urbana – “a área 

territorialmente delimitada que, em  

virtude da insuficiência, degradação 

ou obsolescência dos edifícios, das 

infraestruturas, dos equipamentos 

de utilização coletiva dos espaços 

urbanos e verdes de utilização 

coletiva, designadamente no que se 

refere às suas condições de uso,  

 
 

solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma 

intervenção integrada, através de 

uma operação de reabilitação urbana 

aprovada em instrumento próprio ou 

em plano de pormenor de 

reabilitação urbana;   

 

 Delimitação das áreas de reabilitação 

urbana – “a reabilitação urbana é 

promovida pelos municípios através 

da delimitação de áreas de 

reabilitação urbana em instrumento 

próprio ou através da aprovação de 

um plano de reabilitação urbana”; 

 

 Reabilitação urbana – “ a forma de 

intervenção integrada sobre o tecido 

urbano existente, em que o 

património urbanístico e imobiliário 

é mantido no todo ou em parte 

substancial e modernizado através 

de realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos 

sistemas de infraestruturas urbanas, 

dos equipamentos e dos espaços 

urbanos ou verdes de utilização 

coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, 

conservação ou demolição de 

edifícios“. 

 

A interpretação destas definições é 

fundamental para uma adequada aplicação 

da norma e evitar eventuais contingências 

fiscais, muitas vezes sem os interlocutores se 

aperceberem da incorreção dos 

IVA – REABILITAÇA O URBANA  
António Xavier * 
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procedimentos aplicados, porque por 

diversas vezes deparamo-nos com situações 

de aplicação da verba 2.23 da Lista I nas 

aquisições feitas pelos empreiteiros de bens 

e serviços a serem incorporadas na 

empreitada e/ou outra situação muito 

frequente é verificarmos fornecimentos de 

bens ou serviços faturados diretamente ao 

dono da obra pela via da contratação direta 

de uma empreitada especifica, são exemplos 

empreitadas para caixilharias, cozinhas e 

chão flutuante, aplicando-se, aqui, também a 

taxa reduzida. 

 

A aplicação da taxa reduzida verifica-se no 

momento em que o empreiteiro fatura ao 

dono da obra o valor global da empreitada, 

tanto serviços como materiais incorporados, 

logo os fornecimentos de bens e serviços 

faturados ao empreiteiro terão a aplicação 

das taxas que lhe digam respeito, podendo 

até ser reduzida, mas não será pela via da 

utilização da verba 2.23 na Lista I anexa ao 

CIVA. 

 

Relativamente às empreitadas especificas, e 

de acordo com o entendimento da 

Administração Tributária, não contemplam 

uma empreitada de reabilitação urbana, 

como é referido na alínea j) (definição de 

Reabilitação Urbana acima transcrita) do art 

2º do Decreto-lei nº 307/2009, logo a taxa 

de IVA a ser aplicada será a taxa normal que 

vigorar. 

 

Para uma melhor análise, deixamos as 

informações vinculativas que referimos bem 

como o Decreto-Lei nº 307/2009 e 

aguardamos pelos vossos comentários no 

nosso grupo para discussão e partilha de 

conhecimento. 

 

 Decreto–Lei 307/2009  

https://dre.pt/application/file/483295 

 

 Lei 32/2012 -1ª alteração ao Dec.-Lei 307/2009 - 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/08/15

700/0445204483.pdf 

 

 Ficha Doutrinária Proc. nº 1478 de 2011-01-04 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres

/2B7094A2-BEE9-45F5-9B27-

1801330BE498/0/INFORMACAO.1478.pdf 

 

 Ficha Doutrinária Proc. nº 3268 de 2012-06-19 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres

/172A957A-05CE-457D-BCA0-

E55C76022DDC/0/INFORMACAO.3268.pdf 

 

 Ficha Doutrinária Proc. nº 9650 de 2015-12-09 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/

A97FA07E-2954-4C3F-8504-

FC93B7FAA9C5/0/INFORMA%C3%87%C3%8

3O.9650.pdf 

 

 

 

Desejos de um excelente 2017. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/483295
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/08/15700/0445204483.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/08/15700/0445204483.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2B7094A2-BEE9-45F5-9B27-1801330BE498/0/INFORMACAO.1478.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2B7094A2-BEE9-45F5-9B27-1801330BE498/0/INFORMACAO.1478.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2B7094A2-BEE9-45F5-9B27-1801330BE498/0/INFORMACAO.1478.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/172A957A-05CE-457D-BCA0-E55C76022DDC/0/INFORMACAO.3268.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/172A957A-05CE-457D-BCA0-E55C76022DDC/0/INFORMACAO.3268.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/172A957A-05CE-457D-BCA0-E55C76022DDC/0/INFORMACAO.3268.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A97FA07E-2954-4C3F-8504-FC93B7FAA9C5/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9650.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A97FA07E-2954-4C3F-8504-FC93B7FAA9C5/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9650.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A97FA07E-2954-4C3F-8504-FC93B7FAA9C5/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9650.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A97FA07E-2954-4C3F-8504-FC93B7FAA9C5/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9650.pdf
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CIVA e RITI 

A empresa de que sou gerente obteve 

serviços de programação informática por 

parte de uma empresa alemã que enviou 

a respetiva fatura ao fim de 10 dias sendo 

que a mesma não liquida IVA nem 

menciona o NIPC / NIF da entidade 

prestadora de serviços.  

O que fazer quanto ao IVA?   

O sujeito passivo com domicílio fiscal localizado 

em Portugal deverá proceder à autoliquidação 

(reverse charge) de IVA à taxa normal de 23%.  

A prestação de serviço em causa deve ser 

reportada na declaração periódica de IVA do 

respetivo período. Para o efeito, deverão ser 

preenchidos os campos 3 e 4, bem como o 

campo 98 do Quadro 06-A.  

A dedução do IVA autoliquidado só é possível se 

a totalidade dos requisitos formais das faturas 

se enquadram no artigo 36.º do Código do IVA. 

Uma vez que a inclusão do NIF (registo no VIES) 

é um dos mencionados requisitos formais na 

emissão das faturas, não poderá ser deduzido o 

IVA autoliquidado. 

Sugere-se seja solicitado à empresa alemã a 

amissão de nova fatura que inclua a totalidade 

dos requisitos formais, conducentes à 

dedutibilidade IVA autoliquidado. 

Esta secção d’O TRIBUTO responde a questões colocadas pelos assinantes e leitores via telefone, redes 

sociais, e-mail, ou mesmo pessoalmente, reservando-se a Direção o direito de seleção das perguntas que 

chegarem à nossa redação em função de critérios editoriais e de oportunidade dos temas a tratar 

 

 

CONSULTÓRIO FISCAL 

 

A residência fiscal terá de ser aferida em 

separado para cada um dos cônjuges.  

As condições de residência fiscal em Portugal 

encontram-se estipuladas no artigo 16º do CIRS. 

Se o cônjuge que vive e reside no estrangeiro não 

preencher nenhuma das condições para ser 

considerado residente fiscal em Portugal, o facto 

de o seu agregado familiar residir em Portugal 

não altera a situação daquele.  

Deste modo, se apenas obtiver rendimentos do 

trabalho dependente pagos pela empresa 

brasileira e sendo o emprego exercido em 

Moçambique e não sendo, pois, residente fiscal 

em Portugal, não tem de entregar declaração de 

IRS e não será aqui tributado neste imposto. 

O cônjuge residente em Portugal entrega 

normalmente a declaração modelo 3, mas 

declarando exclusivamente os seus próprios 

rendimentos. 

Tenho uma proposta para trabalhar para a 

filial moçambicana de uma empresa 

brasileira, deixando de auferir rendimentos 

em Portugal. 

Sendo eu casado e estando o meu cônjuge 

a trabalhar em Portugal, ficarei sujeito ao 

pagamento de IRS? 

IRS E TRABALHO NO ESTRANGEIRO 
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Dia 11 

 

IVA 

 Envio da declaração mensal referente ao 

mês de novembro de 2016 e anexos. 

 

IRS/IRC/SEGURANÇA SOCIAL 

Declaração de rendimentos pagos e de 

retenções, deduções, contribuições sociais e 

de saúde e quotizações, referentes a 

dezembro de 2016 (trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL 

Entrega das Declarações de Remunerações 

referentes a dezembro de 2016 por 

transmissão eletrónica de dados. 

  

Dia 13 

BANCO DE PORTUGAL 

 Disponibilização COL na Aplicação de 

Recolha, dezembro de 2016. 

 

 

Dia 15 

ASSEMBLEIAS DE CONDÓMINOS 

 Devem reunir-se as assembleias de 

condóminos da propriedade horizontal, 

durante a primeira quinzena deste mês, para 

discussão e aprovação das contas 

respeitantes ao último ano e aprovação das 

despesas a efetuar durante o ano de 2017.  

CES 

Pagamento da contribuição extraordinária 

de solidariedade relativas as pensões do mês 

anterior. 

 

DECLARAÇÃO INTRASTAT 

 Envio da informação referente ao mês de 

dezembro 2016. 

 

IMI 

As entidades fornecedoras de água, energia e 

do serviço fixo de telefones, deverão 

comunicar à repartição de finanças da área 

da substituição dos prédios, em relação ao 

semestre anterior, os contratos celebrados 

com os seus clientes, bem como as suas 

alterações. A comunicação deverá ser feita 

mediante impresso de modelo aprovado 

oficialmente ou por suporte informático. 

 

IMT 

Os notários e outros funcionários ou 

entidades que desempenhem funções 

notariais, bem como as entidades e 

profissionais com competência para 

autenticar documentos particulares que 

titulem atos ou contratos sujeitos a registo 

predial, devem submeter, até ao dia 15 de 

cada mês, à Direção-Geral dos Impostos, os 

seguintes elementos: 

 

 

 

CALENDÁRIO FISCAL – JANEIRO DE 2017  
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a)Em suporte eletrónico (Modelo 11), uma 

relação dos atos ou contratos sujeitos a IMT, 

ou dele isentos, efetuados no mês 

antecedente, contendo, relativamente a cada 

um desses atos, o número, data e 

importância dos documentos de cobrança ou 

os motivos da isenção, nomes dos 

contratantes, artigos matriciais e respetivas 

freguesias, ou menção dos prédios omissos; 

b) Cópia das procurações que confiram 

poderes de alienação de bens imóveis em 

que por renúncia ao direito de revogação ou 

cláusula de natureza semelhante o 

representado deixe de poder revogar a 

procuração, bem como dos respetivos 

substabelecimentos, referentes ao mês 

anterior; 

c) Cópia das escrituras ou documentos 

particulares autenticados de divisões de 

coisa comum e de partilhas de que façam 

parte bens imóveis. 

 

 

 

 

 

IRS 

 Entrega da Declaração Modelo 11, por 

transmissão eletrónica de dados, pelos 

Notários e outros funcionários ou 

entidades que desempenhem funções 

notariais, bem como as entidades ou 

profissionais com competência para 

autenticar documentos particulares que 

titulem atos ou contratos sujeitos a 

registo predial, ou que intervenham em 

operações previstas nas alíneas b), f) e g 

do n.º 1 do artigo 10.º, das relações dos 

atos praticados no mês anterior, 

suscetíveis de produzir rendimentos. 

 

 

Dia 20 

COMPENSAÇÃO FORFETÁRIA 

Pedido à AT pelos produtores agrícolas. 

 

COMUNICAÇÃO À CGA 

Comunicações à CGA, IP dos montantes 

pagos nesse mês referentes a pensões 

(categoria H), independentemente dos 

valores atingirem ou não, o valor de 

incidência da CES. 

 

IVA 

 Envio da declaração recapitulativa por 

transmissão eletrónica de dados, pelos 

sujeitos passivos isentos ao abrigo do 

artigo 53º do Código do IVA que tenham 

efetuado prestações de serviços noutros 

Estados Membros, no mês de dezembro, 

quando tais operações sejam aí 

localizadas nos termos do artigo 6º do 

Código do IVA. 

 

 Os sujeitos passivos enquadrados no 

regime normal de tributação com 

periodicidade TRIMESTRAL que tiverem 

realizado operações intracomunitárias 

ou assimiladas e/ou prestações de 

serviços a sujeitos passivos sedeados 

noutro estado membro, devem enviar 

por transmissão eletrónica de dados esta 

declaração, relativa ao 4.º TRIMESTRE 

(outubro a dezembro) de 2016.  

 

Quando o montante total das 

transmissões intracomunitárias de bens 

a incluir na declaração recapitulativa 

atingir ou exceder € 50.000, no trimestre 

em curso ou nos quatro anteriores, a sua 

periodicidade é alterada para mensal. 
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IMPOSTO DO SELO 

Entrega das importâncias retidas, no mês 

anterior, para efeitos de Imposto do Selo. 

 

SEGURANÇA SOCIAL 

 Entrega, entre os dias 10 e 20, das 

contribuições relativas às remunerações 

do mês anterior (dezembro de 2016). 

 

 Pagamento das contribuições à 

Segurança Social dos trabalhadores 

independentes. 

 

 

 

IRC 

Entrega das importâncias retidas, no mês 

anterior, para efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas. 

 

 

 

 

 

IRS/IRC 

Entrega, pelos devedores de rendimentos 

obrigados à retenção total ou parcial de 

imposto, aos sujeitos passivos, de 

documento comprovativo das importâncias 

pagas no ano anterior, do imposto retido na 

fonte e das deduções a que eventualmente 

tenha havido lugar. 

 

 

IRS 

 Entrega das importâncias retidas, no mês 

anterior, para efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 

 

 Entrega, pelas entidades registadoras ou 

depositárias de valores mobiliários, aos 

investidores, de uma declaração onde 

constem os movimentos de registo 

efetuados no ano anterior. 

 

 Entrega, pelas entidades que suportem 

encargos, preços ou vantagens 

económicas referidas no n.º 4 do artigo 

24º do CIRS, aos sujeitos passivos, de 

cópia do registo atualizado, na parte que 

lhes diga respeito. 

 

 Entrega, pelas Companhias de Seguros, 

Instituições de Crédito, cooperativas de 

habitação, empresas gestoras de fundos, 

associações mutualistas, instituições sem 

fins lucrativos que tenham por objeto a 

prestação de cuidados de saúde e demais 

entidades que possam comparticipar em 

despesas de saúde, aos sujeitos passivos, 

de documentos comprovativos dos juros, 

prémios de seguros e outros encargos 

pagos no ano anterior e que possam ser 

deduzidos à coleta ou abatidos aos seus 

rendimentos. 

 

 

 

FCT ou (ME) e FGCT 

 Pagamento das entregas para o Fundo de 

Compensação do Trabalho (FCT) ou 

Mecanismo Equivalente (ME) e para o Fundo 

de Garantia de Compensação do Trabalho 

(FGCT) relativas ao mês de dezembro, entre 

os dias 11 e 20. 

 

IVA 

Comunicação dos elementos das faturas 

referentes a dezembro de 2016. 
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Dia 22 

BANCO DE PORTUGAL 

Prazo de reporte COPE – EMPRESAS, 

dezembro de 2016. 

  

Dia 30 

IRS/IRC 

Entrega de requerimento para fazer prova 

do preço efetivo na transmissão de imóveis 

quando este for inferior ao VPT. 

  

IMPOSTO DO SELO 

Os requerentes da suspensão de processos 

de liquidação do imposto com fundamento 

em litígios judiciais pendentes, devem, se os 

litígios ainda durarem, apresentar na 

repartição de finanças competente, novas 

certidões do estado das coisas. 

 

Dia 31 

IRS/IRC 

 Entrega da declaração Modelo 10 relativa 

aos rendimentos pagos a residentes e das 

retenções efetuadas no ano de 2016. 

 

 Entrega da declaração Modelo 30, 

destinada a comunicar o pagamento ou a 

colocação à disposição, de entidades não 

residentes de rendimentos que nos 

termos legais se considerem obtidos em 

território nacional durante o mês de 

novembro de 2016. 

 

 

 

 

IRC 

Data limite para entrega da declaração 

Modelo 22 de substituição pelo alienante de 

imóvel cujo VPT só foi determinado após a 

entrega da declaração do exercício da venda. 

 

 

IMI 

Envio pelas câmaras municipais, por 

transmissão eletrónica, dos elementos 

relativos à constituição, aprovação, alteração 

ou receção, ocorridas no mês anterior: 

 Alvarás de loteamento, licenças de 

construção, plantas de arquitetura das 

construções correspondentes às telas 

finais, licenças de demolição e de obras, 

pedidos de vistorias, datas de conclusão 

de edifícios e seus melhoramentos ou da 

sua ocupação, bem como todos os 

elementos necessários à avaliação dos 

prédios; 

 

 Plantas dos aglomerados urbanos à 

escala disponível donde conste a 

toponímia; 

 

 Comunicações prévias de instalação, 

modificação ou encerramento de 

estabelecimentos previstos no n.º 1 do 

artigo 2.º do Dec. - Lei n.º 48//2011, de 1 

de abril, efetuadas nos termos daquele 

diploma; 

 

 Licenças de funcionamento de 

estabelecimentos afetos a atividades 

industriais. 
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RENDAS DE IMÓVEIS 

Os senhorios dispensados da emissão do 

recibo de renda eletrónico e que não tenham 

optado pela sua emissão, devem entregar à 

AT a declaração Modelo 44, donde constam, 

entre outros a identificação dos prédios ou 

frações, o NIF dos inquilinos/locatários e os 

valores recebidos durante o ano civil de 

2016. 

 

DESPESAS DE SAÚDE 

 Entrega da Declaração Modelo 45, pelos 

estabelecimentos públicos de saúde, 

entidades prestadoras de cuidados de saúde, 

que não estejam obrigadas à emissão de 

fatura, fatura-recibo ou recibo, nos termos 

do CIVA. 

 

DESPESAS DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

Entrega da Declaração Modelo 46, pelos 

estabelecimentos públicos que recebam 

propinas e demais encargos considerados 

despesas de educação e formação, entidades 

prestadoras de serviços de formação e 

educação, que não estejam obrigadas à 

emissão de fatura, fatura-recibo ou recibo, 

nos termos do CIVA. 

 

ENCARGOS COM LARES 

Entrega da Declaração Modelo 47, pelos 

estabelecimentos públicos ou privados que 

recebam valores relativos a encargos com 

lares, que não estejam obrigadas à emissão 

de fatura, fatura-recibo ou recibo, nos 

termos do CIVA. 

 

IVA 

 Entrega, por transmissão 

eletrónica de dados, do pedido de 

restituição do IVA pelos sujeitos 

passivos cujo imposto suportado, 

no ano civil anterior ou no 

próprio ano, noutro Estado 

Membro ou país terceiro (neste 

caso em suporte de papel), 

quando o montante a reembolsar 

for superior a € 400 e respeitante 

a um período de três meses 

consecutivos ou, se período 

inferior, desde que termine em 

31 de dezembro e o valor não 

seja inferior a € 50, tal como se 

refere o DL 186/2009 de 12 de 

agosto. 

 

 Declaração de alterações - Opção 

pelo Regime Forfetário dos 

produtores agrícolas – Por parte 

dos que estão abrangidos pelo 

regime normal do CIVA que 

preencham as condições.  

 

 Declaração de alterações de 

actividades - Os sujeitos passivos 

isentos que, durante o ano de 

2015, atingiram o volume de 

negócios superior a € 10 000,00 

deverão entregar, durante o mês 

de Janeiro, a declaração de 

alterações no respetivo Serviço 

de Finanças, ou através do sítio 

da internet. Os sujeitos passivos 

de IVA que estejam obrigados a 

entregar a declaração periódica 

de IVA trimestral, e por 

dificuldades de controlo de 

tesouraria desejarem passar para 

regime mensal, deverão entregar 
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durante o mês de janeiro uma 

declaração de alterações por via 

do sítio do portal das finanças 

http://www.portaldasfinancas.go

v.pt onde na opção relativamente 

a periodicidade de imposto 

deverão optar pela periodicidade 

mensal, produzindo efeitos a 

partir de 1 de Janeiro. Os sujeitos 

passivos que exercerem esta 

opção ficam obrigados a 

permanecer neste regime por um 

período mínimo de três anos. 

 

 Decorre em janeiro o período de 

opção para os sujeitos passivos 

que tendo optado pelo regime de 

IVA de caixa e reúnam os 

requisitos de saída do regime de 

IVA de caixa por opção o queiram 

fazer. Os sujeitos passivos que 

tenham estado em 2015 no 

regime de IVA de caixa e tenham 

tido em 2015 um volume de 

negócios, para efeitos de IVA, 

superior a 500.000 € devem 

comunicar em janeiro tal facto à 

AT, se ainda não o tiverem 

comunicado antes, mudam de 

regime de exigibilidade de iva 

saindo do regime de IVA de caixa. 

 

IUC 

Liquidação, por transmissão eletrónica de 

dados, e pagamento do Imposto Único de 

Circulação relativo aos veículos cujo 

aniversário de matrícula ocorra no mês de 

janeiro. 

 

 

COMUNICAÇÃO DE INVENTÁRIO DE 

EXISTÊNCIAS À AT 

 As pessoas, singulares ou coletivas, que 

tenham sede, estabelecimento estável ou 

domicílio fiscal em território português, que 

disponham de contabilidade organizada e 

estejam obrigadas à elaboração de 

inventário, devem comunicar à AT, até ao dia 

31 de janeiro, por transmissão eletrónica de 

dados, o inventário respeitante ao último dia 

do exercício anterior (2016). 

 

NOTAS 

Empresas sem existências 

As empresas sem existências e obrigadas por a 

lei a comunicar o Inventário, declararão no 

portal e-fatura que não têm existências. Não 

precisam, portanto, de construir ficheiro vazio. 

 

Artigos fora de stock 

Os artigos que na data do inventário não existem 

em stock (estão esgotados, por ex.) não devem 

constar dos ficheiros que são comunicados à AT. 

 

Dispensa 

Estão dispensadas de efetuar a comunicação dos 

inventários as empresas com um volume de 

negócios do exercício anterior ao da 

comunicação não excede 100 000 €. 
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ANGOLA – CALENDÁRIO FISCAL – JANEIRO DE 2017  

 

 

 

MOÇAMBIQUE – CALENDÁRIO FISCAL – JANEIRO DE 2017  

 

Imposto S/ os Rendimentos do Trabalho 

 - Conta de Outrem: 

Até ao dia 31 - apresentação do DLI, e 

pagamentos do Imposto retido na fonte, no 

mês anterior. 

 

Imposto de Consumo 

Até ao dia 31 - apresentação da Declaração 

Modelo D, e pagamento do Imposto relativo 

ao volume de operações do mês anterior. 

Imposto de Selo 

Até ao dia 31 - apresentação do DLI e 

pagamento do imposto, relativo às 

vendas do mês anterior. 

 

Imposto Predial Urbano 

Até ao dia 31 - apresentação da 

Declaração Modelo 1 relativa às rendas 

recebidas no ano transato e pagamento 

do imposto da 4ª Prestação. 

Até ao dia 10 

Pagamento da Segurança Social de 

Novembro; 

Até ao dia 20   

Pagamento do IRPS e IRPC, retido na fonte 

relativo ao mês anterior, nº 3 do art. 29 do 

Regulamento do CIRPS, aprovado pelo 

Decreto nº 8/2008, de 16 de abril e nº 5 

art° 67 do CIRPC, aprovado pela Lei nº 

34/2007, de 31 de dezembro; 

 

 

Até ao último dia do mês  

 Pagamento do IVA relativo ao mês 

anterior, pelos sujeitos passivos do 

regime normal, nº 1 art.32 do CIVA, e ao 

trimestre anterior para os do regime 

simplificado de tributação art. 49 do 

CIVA; aprovado pela Lei 32/2007, de 31 

de dezembro; 

 Pagamento do ISPC relativo ao trimestre 

anterior, nº 1 do artº 15 do 

Regulamento do ISPC, aprovado pelo 

Decreto nº 14/2009, de 14 de abril; 

 3ª Prestação do Pagamento Especial por 

Conta do IRPC n°1 do art. 71 do CIRPC, 

aprovado pela Lei 34/2007, de 31 de 

dezembro. 
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Até 15 de Janeiro 

Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado, Regime Especial 

de Micro e Pequenas Empresas. 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

 

Até 15 de Janeiro 

 Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado, Regime 

Especial de Micro e Pequenas Empresas. 

 

 Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

 

Até 15 de Janeiro  

 Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de  

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado 

 

 Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria 

A, B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

 

 

 Regime Especial de Micro e Pequenas 

Empresas 

 

 Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria 

A e C quando pago ou posto a disposição 

do titular do rendimento. 

 

Até 31 de Janeiro 

 Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado 

 

 Entrega do Mod106 e anexos, e 

liquidação do respetivo imposto apurado 

relativa as operações ativas e passivas do 

mês anterior. 

 

 Regime Especial de Micro e Pequenas 

Empresas 

 

 Modelo 107 REMPE - Entrega e 

Liquidação da Declaração e respetivos 

anexos relativos as operações ativas e 

passivas do trimestre anterior 

 

 

 

 

 

 

 

CABO VERDE  – CALENDÁRIO FISCAL – JANEIRO DE 2017  
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ESPAÇO PATROCINADOR 

 

Rua Gago Coutinho, nº 5 
2675-510 ODIVELAS 

Telefone:  21 934 52 20 
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MUNICÍPIO DATA EVOCAÇÃO 

ÓBIDOS 11 de Janeiro 
Comemoração da Tomada da Vila aos Mouros pelas hostes 
de D. Afonso Henriques, neste dia, em 1148  

CADAVAL 13 de Janeiro 
Comemoração da data do restabelecimento do concelho, 
neste dia em 1898  

ELVAS 14 de Janeiro 

As linhas de muralhas da cidade e os fortes de Santa Luzia e 
da Graça tiveram um papel defensivo importante no 
desfecho da Guerra da Restauração ao permitirem às forças 
portugueses vencer os espanhóis, neste dia, em 1659, na 
Batalha das Linhas de Elvas. 

SANTA CRUZ 

(Madeira) 
15 de Janeiro Comemoração do dia de Santo Amaro 

SANTA MARIA DA 

FEIRA 
20 de Janeiro Comemoração do dia de São Sebastião 

SÃO VICENTE 

(Madeira)  
22 de Janeiro Comemoração do dia de São Vicente  

VILA DO BISPO 22 de Janeiro Comemoração do dia de São Vicente  

 

 

 

 

 

 

 Gesconfer  
 Formatos 

 Vanguardexpert 
 Blog Fiscalidade 

 Oficina Fiscal 
 Saber Fazer/Fazer Saber 

 

 

 

 

LINKS ÚTEIS 

 

 

A FECHAR 

 

 

FERIADOS MUNICIPAIS – JANEIRO DE 2017 

 

http://www.gesconfer.pt/
http://formatos.pt/
http://www.vanguarexpert.pt/
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
https://www.facebook.com/oficinafiscal.CCS/?fref=ts
https://www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber/?fref=ts
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Directores: Alexandra Varela, António Xavier 

Colaboração: Alexandra Varela, António Xavier, Paulo Marques, Joaquim Alexandre,  

João Fonseca, Marina Garcia Bonito.   

Participação especial neste número: Joaquim Alexandre 

Logótipo: André Antunes  

Periodicidade: Mensal 

Email:  jornal.otributo@gmail.com  

 

 

 

Estamos também nas redes sociais: 

  

Facebook (Grupo): https://www.facebook.com/groups/otributo/ 

Facebook (Página): http://www.facebook.com/jornalotributo/ 

Skype: jornal.otributo 

Twitter: @JornalOtributo 

  

 

 

Os diretores de “O Tributo”, informam que a publicação de artigos se faz mediante critérios de 

oportunidade, relevância e enquadramento na linha editorial de “O Tributo”, da exclusiva 

responsabilidade do conjunto de diretores. 

  

Todos os artigos e opiniões veiculadas em “O Tributo” são da responsabilidade dos seus autores. 

  

 

 

 

 

 

                         Próximo número:  Fevereiro de 2017 
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