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Neste tempo de sacrifícios, a Direcção não desarma em defender os nossos
interesses, pois as nossa preocupações na área do arrendamento
comercial, do IVA, assim como as taxas e impostos que nos forçam a pagar
não nos fazem deixar de pugnar pelos nossos direitos constitucionais.

Os horários de funcionamento são outro assunto em que não vamos abdicar
dos nossos direitos, assim como a isenção da taxa que nos querem impor.

Neste momento em que aguardamos pelas EleiçõesAutárquicas apelamos a
todos para participarem neste acto, tanto no Concelho de Loures como no
de Odivelas.

Bem hajam.

A Direcção.
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Tal como se encontra definida no n.º 5 do artigo 51.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, na redacção
que lhe foi conferida pela Lei n.º 31/2012, de 14 de Agosto, “microentidade” é a empresa que,
independentemente da sua forma jurídica, não ultrapasse, à data do balanço, dois dos três limites
seguintes:
a) Total do balanço: € 500 000;
b) Volume de negócios líquido: € 500 000;
c) Número médio de empregados durante o exercício: cinco.

A prova de que o arrendatário de arrendamento não habitacional é uma microentidade, pode ser
efectuada por qualquer meio legalmente admissível.

Para este efeito, esta Portaria veio especificar que podem também ser apresentados, designadamente, os
seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo da declaração anual da Informação Empresarial Simplificada (IES);
- Declaração emitida pelo Instituto deApoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I. P.; ou
- Cópia do comprovativo da declaração de rendimentos modelo 3 para efeito de IRS, acompanhada de
cópia do rosto do Relatório Único respeitante à Informação sobre Emprego e Condições de Trabalho (ECT)
devidamente entregue.

Esta portaria veio ainda aprovar, no âmbito da actualização da renda, ao abrigo do regime dos artigos 30.º
a 37.º da Lei n.º 6/2006, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 31/2012:
- O modelo do pedido de emissão da declaração da qual consta o valor do rendimento anual bruto

corrigido (RABC) do agregado familiar do arrendatário, no âmbito da actualização da renda
(habitacional), bem como as respectivas instruções de preenchimento;
- O modelo da própria declaração da qual consta o valor do RABC, no âmbito da actualização da renda
(habitacional).
- Os procedimentos relativos à entrega do pedido e à emissão da declaração referidos.

O Restaurante Retiro do Raposo, Lda., empresa
nossa sócia com o n.º 34, viu a sua candidatura
aprovada para atribuição da Medalha Municipal
de Mérito Empresarial pela Câmara Municipal
de Loures.
A sua entrega verificou-se no dia 26 de Julho,
por ocasião do 127.ºAniversário do Concelho de
Loures, tendo sido recebida, por delegação e
em representação daquela empresa, por Mário
Saramago e por Alcindo Almeida, Presidente e
Vice-Presidente da Direcção desta Associação,
respectivamente.
Reiteramos as nossas felicitações a esta
merecida homenagem.



Títulos de autorização de estacionamento

Loures
Moscavide -
“Raspadinhas” para o Comércio

“Raspadinhas” para a Restauração

Vimos lembrar que se encontra em vigor, o Protocolo celebrado entre a nossa Associação e a Loures Parque
E.M., através do qual foram negociados descontos a conceder aos nossos sócios nos títulos de autorização de
estacionamento, para os seguintes locais:

- Subzona 100 (parque Quinta da Tinalha, junto à Associação)= € 10,00/Mês
Subzonas 311-Ae 311-B (excluiAv. Moscavide)= € 22,00/Mês

Encontra-se também em vigor o aditamento ao Protocolo de colaboração entre a Loures Parque E.M. e a nossa
Associação através do qual foi estabelecido que a Loures Parque possibilita às empresas nossas associadas,
terem acesso ao fornecimento de títulos de estacionamento pré-pagos da LouresParque, denominados
“raspadinhas”, para oferecer aos clientes.
- Cada titulo de estacionamento tem duração limitada de 1 hora e poderá ser usado em todas as zonas de
estacionamento;
- Os empresários de comércio aderentes poderão adquirir a quantidade mínima de 250 títulos, a um custo
unitário de € 0,60;
- As raspadinhas terão publicidade aos estabelecimentos aderentes (com o logótipo e dados para contacto do
estabelecimento) e terão também, uma parte destacável a fim de ser entregue no estabelecimento comercial
aderente. O comerciante aceitará o destacável da raspadinha e oferecerá outra ao cliente.

No âmbito da Adenda ao Protocolo assinado com a Loures Parque está também contida a possibilidade das
empresas sócias desta Associação, do ramo da restauração do Concelho de Loures, terem acesso ao
fornecimento de títulos de estacionamento pré-pagos da Loures Parque, denominados “raspadinhas”, com
publicidade ao estabelecimento de restauração aderente (com o logótipo e dados para contacto do
estabelecimento), para:
- Oferta aos clientes, para utilização durante 1 hora de estacionamento no horário de almoço (das 12h00 às
14h00).
- Quantidades mínimas de 500 títulos, a um custo unitário de € 0,30.

ACâmara Municipal de Odivelas entregou, no dia 12 de setembro, noAuditório do Centro de Exposições de
Odivelas, o Prémio Distinção Empresarial, nas categorias Criação de Emprego, Inovação e Carreira.
Nesta cerimónia estiveram presentes a , o
Vereador das Atividades Económicas e presidente do júri do concurso, Mário Máximo, o vereador Carlos
Bodião, bem como, os membros do júri: José Vale do IAPMEI; Pedro Ferreira de Carvalho da AERLIS; Ana
Cristina Rodrigues daANJE; e Mário Saramago daAECSCLO.

: José Manuel da Silva Fonseca – Frigoríficos Imperial, Lda. - pelo seu percurso de vida
no setor empresarial e pela dignificação da imagem do Concelho de Odivelas

EASYFRESH, Sociedade Unipessoal, Lda - por ser a empresa candidata
com maior número de postos de trabalho criados em 2012

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador

E os vencedores foram:
Categoria Carreira

;
Categoria Criação de Emprego:

;

Categoria Inovação:

menções honrosas:

CODAN PORTUGAL -
Instrumentos Médicos, S.A. - Prémio
atribuído pelas suas características
inovadoras e pelo beneficio que o seu
produto trás ao consumidor.
Foi ainda deliberado pelo júri do concurso a
atribuição de duas
- Empresa CODAN PORTUGAL - Instrumentos
Médicos, S.A., na categoria Criação de
Emprego, pela sua capacidade empregadora
na atual conjuntura;
- Empresa TYTEC – Tecnologias de
Integração, Comunicações e Segurança,
S.A., na categoria Inovação, por ser uma
empresa moderna e inovadora.

3



4

O presente decreto-lei vem alterar o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas
em locais públicos e em locais abertos ao público.
Assim, para efeitos do presente decreto-lei:

- Nas cantinas, bares e outros estabelecimentos de restauração e de bebidas acessíveis ao público
localizados nos estabelecimentos de saúde;
- Em máquinas automáticas;
- Em postos de abastecimento de combustível localizados nas autoestradas ou fora das localidades;
- Em qualquer estabelecimento, entre as 0 e as 8 horas, com exceção:

1) Dos estabelecimentos comerciais de restauração ou bebidas;
2) Dos estabelecimentos situados em portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada a
passageiros;
3) Dos estabelecimentos de diversão noturna e análogos.

A

1 - A proibição referida nos n.os1 e 4 do artigo anterio deve constar de aviso afixado de forma visível nos
locais públicos e abertos ao público onde se venda e ou se possa consumir bebidas alcoólicas.
2 - Nos estabelecimentos comerciais de autosserviço,independentemente das suas dimensões, devem ser
delimitados e explicitamente assinalados os espaços de exposição de bebidas alcoólicas e de bebidas não
alcoólicas.
3 - Os avisos referidos nos números anteriores devem ser obrigatoriamente:

a) Impressas;
b) Escritas em carateres facilmente legíveis e sobre fundo contrastante.

4 - É Proibida a disponibilização, venda e o consumo de bebidas alcoólicas:

rtigo 4.º
Afixação de avisos

O Portal “Odivelas às Compras”, está em funcionamento desde Junho de 2011, sendo um projecto que
surgiu para efectuar a dinamização e a revitalização do Centro Urbano de Odivelas e enfrentar a
concorrência das grandes superfícies comerciais existentes na zona.
Com apoio financeiro do MODCOM e da Câmara Municipal de Odivelas, este Portal colocou em prática um
conceito inovador, uma vez que os utilizadores podem ter contacto com o comércio de Odivelas, de uma
forma distinta, permitindo uma visita virtual aos estabelecimentos comerciais de algumas das principais
ruas do centro de Odivelas.

A expansão do site ao centro das restantes freguesias de
Odivelas encontra-se a decorrer, prevendo-se que em
breve esteja a funcionar no centro urbano da freguesia
da Pontinha.
Caso tenha sido contactado e não tenha aderido ao
Portal, ainda poderá fazê-lo, contactando a Associação,
para o efeito.

Artigo 3.º
Restrições à disponibilização, venda e consumo

de bebidas alcoólicas
1- É Proibido facultar, vender ou colocar à
disposição, em locais públicos e abertos ao público:
- Bebidas espirituosas, ou equiparadas, a quem não
tenha completado 18 anos ;
- Todas as Bebidas alcoólicas, espirituosas e não
espirituosas, a quem não tenha completado 16 anos;
- Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não
espirituosas, a quem se apresente notoriamente
embriagado ou aparente possuir anomalia psíquica.
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A nossa Associação viu aprovada a realização de um conjunto de acções de formação modulares
certificadas em (25 horas), no âmbito da candidatura integrada de formação da
Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP).
A próxima acção de formação encontra-se agendada para ter início em Setembro, durante o seguinte
período: 5

17h30 - 20h00

Escola de Comércio de Lisboa
Rua Vice-AlmiranteAugusto de Castro Guedes, 51 - 1800-341 Lisboa

Escola de Comércio de Lisboa
Caso exista interesse em frequentar alguma destas acções, poderá desde já manifestá-lo junto da
Associação, solicitando a Ficha de Inscrição e Declarações a anexar, devendo ainda ser apresentados os
seguintes documentos:
- Fotocópia do BI, do Cartão Segurança Social e do Cartão Contribuinte ou do Cartão de Cidadão
- Certificado de Habilitações (original ou cópia autenticada)
- Declaração da entidade patronal atestando que o formando é sócio-gerente ou funcionário da
empresa/empresário.
Notas:
-A inscrição e frequência são gratuitas, mas sujeitas a selecção e ao número máximo de vagas disponíveis.
- O início da formação está sujeito a um número mínimo de participantes, bem como a confirmação.

"Fidelização de Clientes"

30 de Setembro a 1 de Outubro de 2013 (de 2.ª a 5.ª Feira)
Horário:

Local de realização:

Entidade Formadora:

- Aposentados da Câmara Municipal de Loures e Serviços Municipalizados de Loures, ainda que não
residam no Município de Loures.
O CARTÃO GERAÇÃO S tem como potenciais entidades aderentes:
- Estabelecimentos de comércio e serviços que preencham Declaração de Adesão ao Cartão, oferecendo
benefícios e descontos aos beneficiários do Cartão. Estes descontos a conceder durante o período mínimo
de um ano, são definidos pelos próprios, podendo no entanto, ser sujeitos a alteração, desde que seja
apresentado pedido de alteração à Câmara Municipal de Loures.
- Os beneficiários do Cartão identificam-se através da apresentação do mesmo, junto dos
estabelecimentos aderentes.
- Os estabelecimentos aderentes serão identificados através da afixação, na montra, de autocolante
identificativo da adesão ao Cartão.
Caso pretenda que o seu estabelecimento venha a ser considerado estabelecimento aderente, pode
manifestar essa intenção através do preenchimento da Declaração correspondente, disponível na
Associação, onde encontrará também o Regulamento do Cartão Geração S.

ACâmara Municipal de Loures promoveu a criação do CARTÃO
GERAÇÃO S, tendo em vista o apoio à população sénior,
através da criação de parcerias com estabelecimentos de
comércio e serviços do Concelho de Loures. Neste contexto,
a nossa Associação apoia a divulgação desta iniciativa, que
incentiva à fidelização de clientes no comércio local.
O CARTÃO GERAÇÃO S tem como potenciais beneficiários:
- Indivíduos residentes ou eleitores no Concelho de Loures
com idade igual ou superior a 65, ou na situação de
reformados, pensionistas ou aposentados.



Para dar cumprimento a estes objectivos, este decreto-lei criou um regime simplificado para a
instalação e a modificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de
prestação de serviços ou de armazenagem, através da mera comunicação prévia, num balcão único
electrónico, da informação necessária à verificação do cumprimento dos requisitos legais.
Em segundo lugar, simplificam-se ou eliminam-se licenciamentos associados ao exercício daquele tipo
de actividades económicas, através da mera comunicação prévia no mesmo balcão electrónico, como
por exemplo: a utilização privativa do domínio público municipal para alguns fins (nomeadamente, a
instalação de toldo, de expositor ou de outro suporte informativo); a comunicação do horário de
funcionamento e suas alterações.
As taxas devidas pelo procedimento ou a fórmula do seu cálculo são determinadas por cada município e
divulgadas pelos mesmos no “Balcão do empreendedor”.
Quando esteja em causa a utilização do espaço público, as taxas podem ser devidas pela utilização
durante um determinado período de tempo.
A falta de introdução por um município da informação referida, determina que não seja devida qualquer
taxa.
A liquidação do valor das taxas será efectuada automaticamente no «Balcão do empreendedor», salvo
nos seguintes casos em que os elementos necessários à realização do pagamento por via electrónica
podem ser disponibilizados pelo município nesse balcão, no prazo de cinco dias após a comunicação ou o
pedido:
a) Taxas devidas pelos procedimentos respeitantes a operações urbanísticas;
b) Taxas devidas pela ocupação do espaço público cuja forma de determinação não resulta
automaticamente do «Balcão do empreendedor».
Por fim, em todos os regimes acima mencionados, aumenta-se a responsabilização dos agentes
económicos, reforçando-se para o efeito a fiscalização e agravando-se o regime sancionatório. Elevam-
se os montantes das coimas e prevê-se a aplicação de sanções acessórias que podem ser de interdição do
exercício da actividade ou de encerramento do estabelecimento por um período até dois anos.

Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas declarações e do disposto noutras disposições
legais, estão previstas e tipificadas as contra-ordenações puníveis com coimas diferenciadas para
pessoas singulares, ou para pessoas colectivas.

O Decreto-Lei n.º 48/2011, que institui o Licenciamento Zero, dispõe ainda sobre os Horários de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e Serviços, alterando o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15
de Maio.
O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, estabelece que:
1 - Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo os localizados em
centros comerciais, podem estar abertos entre as 6 e as 24 horas de todos os dias da semana.
2 - Os cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bars e self-services podem estar abertos até
às 2 horas de todos os dias da semana.

Regime sancionatório

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e Serviços

Depois do adiamento da sua entrada em vigor, entrou em
funcionamento em Junho de 2013 o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de
Abril que instituiu o “Licenciamento zero”, destinado a reduzir
encargos e a desmaterializar procedimentos administrativos com a
entrada em funcionamento do balcão único electrónico.
Não obstante este balcão não estar ainda em pleno funcionamento,
já é possível num só ponto cumprir a maioria dos actos e formalidades
necessários para aceder e exercer uma actividade de comércio e
serviços, podendo contudo, os processos continuar a ser entregues
em papel, junto das entidades competentes (designadamente
Câmaras municipais e DGAE).
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3 -As lojas de conveniência podem estar abertas até às 2 horas de todos os dias da semana.
4 - Os clubes, cabarets, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimentos análogos podem estar abertos
até às 4 horas de todos os dias da semana.
5 - Exceptuam-se dos limites contidos nos nºs 1 e 2, os estabelecimentos situados em estações e terminais
rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos, bem como em postos abastecedores de combustível de
funcionamento permanente.
Contudo, ao abrigo do seu artigo 3.º, as câmaras municipais, ouvidos os sindicatos, as associações
patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o estabelecimento se situe,
podem:

a) Restringir os limites fixados no artigo 1.º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas
determinadas, em casos devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou de
protecção da qualidade de vida dos cidadãos;
b) Alargar os limites fixados no artigo 1.º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas
determinadas, em localidades em que os interesses de certas actividades profissionais,
nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem.

1 - No prazo máximo de 120 dias a contar da data de entrada em vigor deste diploma, os órgãos
autárquicos municipais devem elaborar ou rever os regulamentos municipais sobre horários de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 1.º.

3 - O disposto no número anterior não prejudica a competência dos órgãos autárquicos municipais para,
nos termos do disposto no artigo 3.º, restringirem ou alargarem os limites fixados no artigo 1.º

- , certificado digital de advogado, solicitador e notário
ou certificado digital europeu, descarregando e submetendo o formulário (na Sede, em Loures);
- - Preenchimento de formulário

presencialmente, que será entregue município da área do estabelecimento ou na DGAE, conforme o ramo
de actividade (nas delegações de Odivelas e de Moscavide e na Sede, em Loures).

Neste contexto, nos termos doArtigo 4.º, chamamos a atenção para o seguinte:

2 - Após a entrada em vigor do presente diploma, e até que se verifique o disposto no número
anterior, devem os titulares dos estabelecimentos comerciais adaptar os respectivos períodos de
abertura aos previstos no artigo 1.º ou manter o período de abertura que vinha sendo praticado com
base no regulamento municipal existente para o efeito, comunicando esse facto à câmara municipal
da área em que se situa o estabelecimento.

Lembramos que estamos, como sempre, à disposição dos nossos sócios para apoiar na elaboração e
entrega dos seus processos, tendo em vista o cumprimento desta nova legislação.Assim, pode fazer a
entrega de processos:

Com Cartão de Cidadão e respetivos códigos pin

Sem Cartão de Cidadão ou se não tiver os respetivos códigos pin

Assim, nos termos doArtigo 4.º-A:
1 - O titular da exploração do
estabelecimento, ou quem o represente,
deve proceder à mera comunicação
prévia, no «Balcão do empreendedor», do
horário de funcionamento, bem como das
suas alterações.
2 - Cada estabelecimento deve afixar o
mapa de horário de funcionamento em local
bem visível do exterior.
3 - O horário de funcionamento de cada
estabelecimento, as suas alterações e o
mapa referido no número anterior não estão
sujeitos a licenciamento, a autorização, a
autenticação, a validação, a certificação, a
actos emit idos na sequência de
comunicações prévias com prazo, a registo
ou a qualquer outro acto permissivo.
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O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, introduz alterações ao regime de bens em circulação
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, determinando, designadamente, a obrigação de
comunicação àAutoridade Tributária eAduaneira (AT) dos elementos dos documentos de transporte.
O novo regime permite à AT um reforço do controlo efetivo das operações realizadas pelos agentes
económicos. Por outro lado, o novo regime foi concebido para tornar mais simples e mais rápido o
cumprimento de obrigações de emissão dos documentos de transporte pelas empresas.
De forma a permitir uma melhor adaptação dos agentes económicos às novas regras aplicáveis aos bens
em circulação e por razões operacionais relacionadas com o novo sistema de comunicação por
transmissão electrónica de dados, estabelece-se que o novo regime apenas entrará em vigor no dia 1 de
julho de 2013. (...)

1 – O presente diploma aplica-se às entidades referidas no n.º 1 do artigo 6.º do regime de bens em
circulação, sem prejuízo da dispensa de comunicação prevista no n.º 10 do artigo 5.º do mesmo regime.
2 – São excluídos das obrigações de comunicação previstas no artigo anterior os documentos de transporte
em que o destinatário ou adquirente seja consumidor final.
3 – A comunicação dos elementos dos documentos de transporte é efetuada pelos sujeitos passivos
remetentes dos bens, podendo estes habilitar terceiros a fazê-la, em seu nome e por sua conta, em
funcionalidade disponibilizada no Portal das Finanças.
4 – As alterações referidas no n.º 8 do artigo 4.º do regime de bens em circulação, quando estas forem
efetuadas em documentos de transporte impressos em tipografias autorizadas e processadas pelos
transportadores, são comunicadas pelos remetentes, até ao 5.º dia útil seguinte ao do transporte, sem
prejuízo do disposto no número anterior.
5 – O disposto no número anterior é também aplicável quando, após a comunicação de dados prevista na
alínea a) do n.º 6 do artigo 5º do regime dos bens em circulação, se verifique, antes do início do
transporte, a necessidade de retificação em particular da data e hora em que aquele se inicia, e estas
alterações sejam efetuadas pelos transportadores em documentos de transporte impressos em
tipografias autorizadas, devendo nestes referenciar-se o documento alterado.

1 –Acomunicação por transmissão eletrónica de dados prevista na alínea a) do n.º 6 do artigo 5.º do regime
de bens em circulação é efetuada por uma das seguintes vias:

a) Por transmissão electrónica em tempo real, integrada em programa informático, utilizando
Web- service disponibilizado pelaAutoridade Tributária eAduaneira (AT);
B) Através do envio de ficheiro exportado pelo programa informático de emissão, recorrendo à
aplicação de envio de dados disponibilizada no Portal das Finanças na Internet
(www.portaldasfinancas.gov.pt);
c)Através da emissão direta no Portal das Finanças do documento de transporte.

2 – A obrigação de comunicação efetuada nos termos do número anterior considera-se cumprida no
momento em que é disponibilizado o código de identificação atribuído ao documento. (...)
4 – Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, a AT disponibiliza no Portal das Finanças uma aplicação
informática, com as funcionalidades de emissão e comunicação necessárias ao cumprimento das
obrigações previstas no regime de bens em circulação. (...)

1 – A comunicação dos elementos dos documentos de transporte é realizada através de serviço telefónico
automático, nos seguintes casos:
a) Quando os documentos de transporte sejam emitidos em papel, utilizando -se impressos numerados
seguida e tipograficamente;
b) Durante o período de inoperacionalidade do sistema de comunicação utilizado pelas entidades
referidas no n.º 3 do artigo anterior, desde que devidamente comprovada pelo respetivo operador.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a AT disponibiliza no Portal das Finanças, mediante
autenticação das entidades que a solicitem, uma senha individual de acesso ao serviço telefónico
automático.
3 – As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º acedem ao serviço telefónico automático da AT,
identificado no Portal das Finanças, fornecendo o seu número de identificação fiscal e a senha referida no

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

Artigo 3.º
Comunicação por transmissão eletrónica de dados

Artigo 4.º
Comunicação através de serviço telefónico
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4 – Na comunicação telefónica indicam-se os seguintes elementos do documento de transporte:
a) Os quatro últimos dígitos do número do documento de transporte, devendo, se inferior ao
milhar, ser precedido de “zeros” até completar os quatro dígitos;
b)Adata de início do transporte (dia e mês, por esta ordem, com a inserção de quatro dígitos);
c)Ahora do início do transporte (hora e minuto, por esta ordem, com a inserção de quatro dígitos);
D) O número de identificação fiscal do adquirente, quando aplicável.

5 – AAT valida a comunicação efetuada nos termos dos números anteriores com a atribuição de um código
de comunicação telefónica, através de mensagem de voz e escrita, que atesta que a comunicação
daqueles elementos foi efetuada com sucesso.
6 – Nos casos de comunicação através de serviço telefónico automático, as entidades referidas no n.º 1 do
artigo 2.º devem inserir no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao do início do transporte, os
elementos do documento de transporte ainda não comunicados na forma prevista no n.º 4, mediante o
acesso ao registo do documento através do código de comunicação telefónica.

Artigo 5.º
Comunicação em caso de inoperacionalidade

dos sistemas da Autoridade Tributária e
Aduaneira

1 – Em caso de inoperacionalidade dos sistemas da
AT que suportam a gestão da comunicação dos
elementos dos documentos de transporte, as
entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º ficam
dispensadas da comunicação prévia prevista no
n.º 5 do artigo 5.º do regime de bens em
circulação, sendo obrigadas a comunicar os
elementos dos documentos de transporte, até ao
5.º dia útil seguinte ao do início do transporte.
2 – No caso previsto no número anterior, o
transportador deve fazer-se acompanhar dos
documentos de transporte em suporte de papel.
(...)

Artigo 9.º
Produção de efeitos

As alterações ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, previstas no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
198/2012, de 24 de agosto, e na Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, entram em vigor no dia 1 de julho
de 2013.

O novo regime jurídico do arrendamento comercial em vigor
desde o final do ano de 2012, está a provocar o encerramento
da actividade de muitos empresários, facto que se tem vindo
a verificar também nos nossos Concelhos.

Neste contexto, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)
instituição na qual somos associados, decidiu apresentar uma Petição à
Assembleia da República, solicitando a alteração do Regime Jurídico do Arrendamento não Habitacional
(Arrendamento Comercial).

Pela importância e impacto que esta questão reveste para o sector que representamos, juntámo-nos à
recolha de assinaturas que decorreu a nível nacional, tendo em vista viabilizar a análise da Petição, em
plenário, naAssembleia da República.

Assim, congratulamo-nos e agradecemos a todos os que com esta Associação colaboraram tendo em vista
este objectivo, apelando a todos os que ainda queiram subscrever a “PETIÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO
REGIME JURÍDICO DO ARRENDAMENTO NÃO HABITACIONAL”, que se dirijam às nossas instalações, para o
efeito.



A Portaria n.º 236/2013 de 24 de Julho, aprovou e regulamentou a criação da Medida “Comércio Investe”,
que veio substituir o anterior Programa deApoio à Modernização do Comércio Modcom.
Esta Medida destina-se a projectos de investimento promovidos por empresas ou por associações
empresariais destinados à promoção da inovação de processo, organizacional e de marketing nas
empresas do sector do comércio.
Assim, estes projectos poderão ser promovidos por empresas projectos individuais, ou por associações
projectos colectivos, devendo estes abranger um mínimo de 10 e um máximo de 30 empresas aderentes.
A Medida Comércio Investe é aplicável a todo o território do continente, sendo definidas, através da
abertura de concursos, as regiões abrangidas, bem como outras disposições referentes à apresentação de
candidaturas.
Esta Medida tem em vista apoiar micro e pequenas empresas cuja actividade principal se insira na CAE 47
(com algumas excepções), e estruturas associativas do sector do comércio promotoras de projectos
conjuntos classificadas na subclasse 94110 da CAE.
No caso dos projectos individuais, os apoios a conceder revestem a natureza de incentivos não
reembolsáveis, correspondente a 40% das despesas elegíveis com um limite de 35.000€ por projecto
individual.
Para os projectos colectivos é considerado um incentivo correspondente a 45% das despesas elegíveis com
um limite de 20.000€ para cada empresa aderente.
Poderá acrescer ao incentivo referido, no caso das empresas, como prémio de boa execução, uma
majoração de 10% do valor do incentivo apurado e no caso das associações, uma majoração
correspondente a 15% do valor do incentivo apurado.
As candidaturas serão apresentadas por via electrónica, utilizado para o efeito o formulário electrónico
disponível no site do IAPMEI, em .www.iapmei.pt
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Na sequência do pedido apresentado pela nossa Associação junto do Ministério da Agricultura - em

representação da Secção de Produtores da Marmelada Branca de Odivelas - para o
registo como Indicação Geográfica Protegida (IGP) para a Marmelada Branca de
Odivelas, informamos que este pedido se encontra ainda em fase de apreciação.
Encontramo-nos portanto, a aguardar contacto serviços do Ministério da Agricultura,
para tomada de conhecimento sobre os desenvolvimentos decorrentes do processo de
análise.

A ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica comunicou a alteração da sua sede para a
seguinte morada:

Assim, toda a correspondência deverá ser encaminhada para o novo endereço mantendo-se os contactos
para as Unidades Regionais inalterados.
Aproveitamos ainda para informar que

(DL n.º 156/2005, de 15 de Setembro alterado pelo DL n.º 371/2007, de 6 de
Novembro) para receber e analisar as referidas
reclamações.

Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73
1269-274 LISBOA

deverá ser alterada a morada a constar no letreiro relativo ao
Livro de Reclamações

em que a ASAE seja a entidade competente
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Pela sua importância designadamente no contexto do Licenciamento Zero, que responsabiliza fortemente
os agentes económicos pelo integral cumprimento das condições de instalação e funcionamento dos
estabelecimentos, destacamos em seguida, os aspectos referentes a regras de acesso e a informações a
prestar ao cliente, a ser observadas pelos exploradores de estabelecimentos de restauração e bebidas.

- É livre o acesso aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas.
- Contudo, pode ser recusado o acesso ou permanência nos estabelecimentos a quem perturbe o seu
funcionamento normal, designadamente por se recusar a cumprir as normas de funcionamento impostas
por disposições legais ou privativas do estabelecimento, desde que essas restrições sejam devidamente
publicitadas.
- Desde que devidamente publicitado, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas podem também:
a) Ser afectos, total ou parcialmente, à utilização exclusiva por associados, beneficiários ou clientes das
entidades proprietária ou exploradora;
b) Ser objecto de reserva temporária de parte ou da totalidade dos estabelecimentos.
- Não é permitida a entrada de animais, salvo quando se tratar de cães de assistência e desde que
cumpridas as obrigações legais por parte dos portadores destes animais.
- As entidades exploradoras dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas não podem permitir o
acesso a um número de clientes superior ao da respectiva capacidade.

-Aentidade titular da exploração deve afixar, em local destacado, junto à entrada do estabelecimento de
restauração ou de bebidas as seguintes indicações:

a) O nome, a entidade exploradora, o tipo e a capacidade máxima do estabelecimento;
b) Qualquer restrição de acesso ou permanência no estabelecimento decorrente de imposição legal ou
normas de funcionamento do próprio estabelecimento, designadamente relativas à admissão de
menores e fumadores;
c)Arestrição à admissão de animais, exceptuando os cães de assistência;
d) O símbolo internacional de acessibilidades, quando aplicável;
e)A lista de produtos disponíveis no estabelecimento e respectivos preços;
f) O tipo de serviço prestado, designadamente, serviço de mesa, self-service ou misto;
g) A exigência de consumo ou despesa mínima obrigatória, quando existente, nos estabelecimentos
com salas ou espaços destinados a dança ou espectáculo (esta informação é obrigatoriamente visível
do exterior do estabelecimento);
H)Aexistência de livro de reclamações nos termos da legislação específica aplicável.

- O disposto no número anterior não prejudica o cumprimento de normas específicas que obriguem a
informação a ser visível do exterior.
- Em local bem visível do estabelecimento deve ser afixada informação esclarecendo os utentes que os
produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues se consideram comprados, não
sendo permitidas trocas ou devoluções.
- Podem ainda ser afixadas nos estabelecimentos outras informações consideradas relevantes para o
público em geral, designadamente línguas faladas, existência de sistema de climatização, especialidades
da casa, classificação ou distinções atribuídas ao estabelecimento.

- Nos estabelecimentos de restauração ou de bebidas deve existir ao dispor dos clientes uma lista de
preços, obrigatoriamente redigida em português, com as indicações seguintes:

a) Composição e preço do couvert* quando existente;
b) Todos os pratos, produtos alimentares e bebidas que o estabelecimento forneça e respectivos preços.

- Nas zonas turísticas, a lista de preços deve ser redigida também em língua inglesa ou noutra língua oficial
da União Europeia.
- Quando o estabelecimento dispuser de meios, a lista de preços deve ser redigida em Braille.

*O conjunto de alimentos ou aperitivos fornecidos antes da refeição identificados na lista de produtos
como couvert, só pode ser cobrado quando consumido ou inutilizado pelo cliente.

Artigo 12.º - Regras de acesso aos estabelecimentos

Artigo 14.º - Informações

Artigo 15.º - Lista de preços
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FEVEREIRO 2013

ABRIL2013

JORGE MIGUELFERREIRALUCAS UNHOS
JAIME FILIPE SILVAROXO MATOS UNHOS
MARIADAPAIXÃO MARTINS JORGE ODIVELAS
JOAQUIM MORAIS BAÇÃO CAEIRO CANEÇAS

G.P.COMÉRCIO DE ÓPTICA, LDA MOSCAVIDE
JOÃO FARINHALEITÃO CAMARATE
G & J, LDA LOURES
ADÉLIAMARIAANSELMO FILIPE SAO JULIAO TOJAL
ISABELMARIAPATRICIO BAPTISTA SAO JOAO TALHA
S Z GOURMET, LDA LOURES
HENRIVENDE - COMÉRCIOAUTOMÓVEIS, LDA SAO JOAO TALHA
HAPPYPARTY, LDA SANTOANTAO TOJAL
BETRY - DISTRIBUIÇÃO TEXTIL, LDA MOSCAVIDE

KIT PRIME, LDA CANEÇAS
FERNANDO MANUELPAULALOPES PONTINHA
ANACRISTINASILVALIMABAPTISTA CAMARATE
ANTÓNIO LOPESARAUJO MOSCAVIDE
ALBACARNES COMÉRCIO DE CARNES, LDA SANTOANTONIO CAVALEIROS
TATIANAFILIPAANDRADE SERRASQUEIRO CAMARATE
VITORIAMARIAROSACRISTINA ODIVELAS
ACACIO MANUELOLIVEIRACOSTA MOSCAVIDE
DORASOFIASANTOS VASCONCELOS ODIVELAS
MARIA ISABELMARQUES GONÇALVES SANTOS ODIVELAS
OLGAMARIAROCHAGASPARINHO ODIVELAS

MULTI-PROTECÇÃO SEGUR. ELECT., LDA LOURES
WILSON RIBEIRO SIMÕES PRIOR VELHO
ISABELMARIAMIRANDASILVA BOBADELA
ROGERIO PAULO SOBREIRAAPARICIO CAMARATE
SÍLVIACOSTAPINTO PATRÍCIO OLIVALBASTO
BRASADE FOGO - UNIPESSOAL, LDA CANEÇAS
EVITEC - COMÉRCIO REPARAÇÃO PNEUS, LDA LOURES
ANALUZIAPELIXO REGO UNHOS
SIMÕES & FELICIANO, LDA SANTOANTONIO CAVALEIROS

ELITEGLAMOUR-INSTITUTO BELEZAUNIP, LDA LOURES
VICTOR MANUELSILVANUNES MOSCAVIDE
BARBARAOLIVEIRACAMILO SILVA BOBADELA
ANTÓNIAASCENSÃO COSTACARDOSO BUCELAS
BRUNO MIGUELTOME MOTASANTOS VARELA SACAVEM
ANARAQUELNOGUEIRASILVA CAMARATE
PATRÍCIA ISABELLOPES CAMILO LOURES

MARÇO 2013

MAIO 2013

JUNHO 2013

JULHO 2013

MULTIPRÉDIO - SOC. CONSTRUÇÕES, LDA RAMADA
MÁRIO JORGE DIAS VIEGAS PONTINHA
AIRSOFT IMPACT ZONE-COM.IMP.EXP.ART.DESP.,LDARAMADA
FÁTIMACONCEIÇÃO TEIXEIRAMARQUES LOUSA
GINGÓGENGIBRE, LDA ODIVELAS
AHMED HAMDAOUI ODIVELAS

O Protocolo celebrado com a Oxygentarget
prevê a concessão descontos aos sócios da
Associação, nas três áreas de negócio do grupo:
Marketing, Publicidade e Eventos; Informática
(consumíveis, equipamento e assistência
técnica); Construção e remodelações.

Damos as boas vindas aos novos associados, que aderiram ao movimento associativo, contribuindo para o
fortalecimento da nossaAssociação:

A Associação celebrou um Protocolo com o
Banco Espírito Santo que prevê a concessão de
condições especiais em relação aos produtos e
serviços promovidos pelo BES, para os sócios da
Associação, na qualidade de beneficiários do
Protocolo.

Tendo em vista incentivar a criação de emprego, a presente Portaria institui a Medida Incentivo Emprego,
concretizada na atribuição de um apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho
após a sua entrada em vigor, em 1 de Outubro de 2013.

- Corresponde a 1% da retribuição mensal do trabalhador
- Será reportado ao período compreendido entre o início da execução de cada contrato de trabalho e 30 de
Setembro de 2015 ou a data de cessação do contrato (excluindo-se os contratos de trabalho de muito curta
duração).

O Incentivo é atribuído aos empregadores que reúnam os seguintes requisitos cumulativos:
a) Ter a situação contributiva regularizada perante aAdministração Fiscal e a Segurança Social;
b) Ter a situação regularizada no âmbito do financiamento do Fundo Social Europeu;
c) Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.);
d) Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita às entregas devidas no âmbito do regime
jurídico do fundo de compensação do trabalho, do mecanismo equivalente e do fundo de garantia de
compensação do trabalho;
e) Dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicável.
- Estes requisitos devem estar reunidos no momento de formalização da candidatura e durante o período em
que tenha lugar a atribuição do apoio financeiro.

Para efeitos de obtenção do apoio financeiro, o empregador deve apresentar candidatura ao Incentivo no
momento da formalização online da admissão do trabalhador no site da Segurança Social, no serviço da
Segurança Social Directa.

Apoio financeiro

Requisitos

Procedimento de candidatura


