
Caros sócios

Ao iniciarmos o ano de 2013, somos confrontados com nova carga de
impostos directos e indirectos, o que desde já a AECSCLO repudia, pois o
tecido empresarial mais representativo, as micro e pequenas empresas,
são aquelas que mais sofrem com estas medidas impostas pela “troika”.

No entanto, é nos momentos de crise que a nossa Associação tem que estar
presente para ajudar e indicar as soluções menos penosas para todos nós,
baseando-se nas orientações da C.C.P. e na realidade do poder local.

Após cumprir o mandato 2010/2012, estes Corpos Sociais vêm agradecer o
contributo sempre generoso que foi apanágio de todos os sócios, assim
como de todos os órgãos oficiais, empresariais e sindicais, fruto de
entendimentos e parcerias que tornaram a AECSCLO mais preparada para
as dificuldades que se adivinham.

Esperamos agora que, com as Eleições para o Triénio 2013/2015, todos
juntos possamos dar um contributo para encontramos o caminho mais
aconselhável.

Bem hajam todos.

A Direcção.
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Caros sócios:
Aproxima-se a data de realização de eleições para os órgãos directivos da Associação, pelo que
informamos quer sobre o seu modo de eleição, quer sobre o modo de votação, ambos previstos
designadamente no artigo 11.º dos Estatutos:

● Os membros dos órgãos directivos - Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal, são eleitos por
sufrágio directo de todos os sócios, no pleno uso dos seus direitos sociais.
● Só podem ser eleitos os sócios no pleno gozo dos seus direitos sociais e com, pelo menos, um ano de
inscrição como sócios daAssociação.
● A eleição será feita em escrutínio secreto, dentro das normas legais vigentes e em listas separadas para
a Mesa daAssembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal.
● Nenhum sócio poderá fazer parte de mais do que um órgão directivo.
● As candidaturas poderão ser apresentadas pela Direcção, cuja lista terá a letra A, ou por comissões de
sócios, num mínimo de trinta, sendo então as listas designadas por ordem alfabética, segundo a ordem de
entrada.
● As listas de candidatura, além das assinaturas dos proponentes, devem igualmente ser subscritas pelos
candidatos e enviadas à Mesa daAssembleia Eleitoral, até 30 dias antes da data do acto eleitoral.
● O escrutínio será efectuado pela Mesa da Assembleia Eleitoral imediatamente após a conclusão da
votação, sendo proclamados os eleitos.

●A identificação dos eleitores será efectuada através do cartão de sócio ou do bilhete de identidade.
● Nenhum sócio pode representar mais do que um eleitor por delegação.
● Cada sócio tem apenas direito a um voto, seja qual for o número de estabelecimentos que possua.
● Os sócios impossibilitados de comparecer na respectiva Assembleia de voto podem exercer este direito
mediante o envio da lista de voto pelo correio, em sobrescrito fechado com a identificação do votante no
exterior. Este sobrescrito fechado será remetido em sobrescrito maior, acompanhado por uma carta,
dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral, em papel timbrado da firma ou com carimbo e
devidamente assinada.
● Consideram-se nulos os votos cujas listas de voto contenham nomes cortados ou os que violem os
procedimentos previstos para o exercício do direito de voto por correio.

Esperamos que os sócios participem neste acto de extrema importância para o futuro da nossaAssociação.

Loures, 15 de Fevereiro de 2013.
Pela Mesa da Assembleia Geral,

O Presidente
Vitor Manuel Silva

Modo de Eleição

Modo de Votação

No uso da competência conferida pela alínea a) do art.º 14.º dos Estatutos e para os efeitos previstos nas
alíneas c) e n) do artigo 13.º dos mesmos Estatutos, tenho a honra de convocar os Senhores Associados, no
pleno gozo dos seus direitos, a reunirem emAssembleia Geral, na sede destaAssociação sita em Loures, na
Rua da República, n.º 80-C, pelas 20:30 horas, do próximo dia 27 de Março (quarta-feira), com a seguinte
finalidade:

-Aprovar o Relatório e Contas o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2012.

- Informações.

Não comparecendo a maioria numérica dos associados, a Assembleia funcionará, com qualquer número,
meia hora depois da indicada nesta convocação, conforme dispõe o n.º 4 do art.º 17.º dos Estatutos.

Loures, 14 de Fevereiro de 2013.

O Presidente da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Silva

Nota: Encontram-se na Sede daAssociação exemplares dos documentos a apreciar.



No uso da competência conferida pela alínea a) do art.º 14.º dos Estatutos e para os efeitos previstos na
alínea a) do artigo 13.º dos mesmos Estatutos, tenho a honra de convocar os SenhoresAssociados, no pleno
gozo dos seus direitos, a reunirem em Assembleia Geral, na sede desta Associação sita em Loures, na Rua
da República, n.º 80-C, pelas 20:30 horas, do próximo dia 3 de Abril (quarta-feira), com a seguinte
finalidade:

- Eleger a Mesa daAssembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal, para o triénio de 2013/2015.

Dando cumprimento ao número 10 do artigo 11.º dos Estatutos, indica-se a composição da Mesa da
Assembleia Eleitoral, a qual é composta pelos seguintes sócios:

- António Pedro & Filhos, Lda
- Venceslau dos Santos Sapataria eArtigos de Desporto, Lda
-António José da Mata & Filhos, Lda

Não comparecendo a maioria numérica dos associados, a Assembleia funcionará, com qualquer número,
meia hora depois da indicada nesta convocação, conforme dispõe o n.º 4 do art.º 17.º dos Estatutos.

Loures, 15 de Fevereiro de 2013.

O Presidente da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Silva
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O Orçamento de Estado para 2013, veio alterar o limite até ao qual o Subsídio de Refeição se encontra
isento para efeitos de IRS e Seg. Social. Até aqui, a atribuição destes subsídios em dinheiro apenas era
tributada como rendimento do trabalho na parte em que excedesse 20% do limite legal estabelecido, que
era o valor do subsídio fixado anualmente para os servidores do Estado.

A partir da entrada em vigor do OE, a atribuição do passa a ser
tributada na parte que exceda o limite legal de
Mantém -se a exclusão tributária para os subsídios atribuidos em que não excedam o
citado limite legal acrescido de 60%, ou seja,
Relembramos ainda que o valor para o Contrato Colectivo de Trabalho
em vigor para os Concelhos de Loures e Odivelas é de .

Subsídio de Refeição em dinheiro
€ 4,27.

vales de refeição
€6,83.

mínimo de Subsídio de Refeição
€ 3,00

Em 2013 os S têm os seguintes
limites, por quilometro:

a)Transporte em automóvel próprio - por
quilómetro;

b)Transportes em veículos adstritos a carreiras de
serviço público - por quilómetro;

c)Transporte em automóvel de aluguer:
-Um funcionário - por quilómetro;
-Funcionários transportados em comum:

Dois funcionários por quilómetro, cada
funcionário;

Três ou mais funcionários: por quilómetro,
cada funcionário.

Mantém-se, portanto, a redução de 10% que vigorou nos
anos de 2011 e 2012.

ubsídios de Transporte

€ 0,36

€ 0,11

€ 0,34

: € 0,14

€ 0,11
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TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE T A B E L A II - TRABALHO DEPENDENTE
NÃO CASADO CASADO UNICO TITULAR

0 1 2 3 4
5 ou

mais
0 1 2 3 4

5 ou

mais

Até 585,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 633,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Até 590,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 675,00 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Até 595,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 696,00 2,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0%

Até 633,00 5,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% Até 741,00 3,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0%

Até 675,00 6,0% 4,0% 3,0% 1,5% 1,0% 0,0% Até 781,00 5,0% 3,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5%

Até 726,00 7,5% 5,5% 4,5% 2,5% 1,5% 1,0% Até 822,00 6,0% 4,0% 3,0% 1,0% 1,0% 0,5%

Até 801,00 8,5% 7,5% 5,5% 3,5% 2,5% 1,5% Até 872,00 7,0% 6,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,5%

Até 907,00 11,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,0% 4,0% Até 958,00 8,0% 7,0% 6,0% 3,0% 2,0% 1,0%

Até 988,00 12,5% 11,5% 10,5% 7,5% 6,5% 5,5% Até 1.063,00 9,0% 8,0% 7,0% 5,0% 3,0% 2,0%

Até 1.048,00 13,5% 12,5% 11,5% 9,5% 7,5% 6,5% Até 1.205,00 10,0% 9,0% 8,0% 6,0% 5,0% 4,0%

Até 1.124,00 14,5% 13,5% 12,5% 10,5% 9,5% 8,5% Até 1.381,00 11,5% 10,5% 9,5% 7,5% 6,5% 6,5%

Até 1.205,00 15,5% 14,5% 13,5% 11,5% 10,5% 9,5% Até 1.603,00 12,5% 11,5% 10,5% 9,5% 8,5% 7,5%

Até 1.300,00 16,5% 15,5% 14,5% 12,5% 11,5% 10,5% Até 1.704,00 14,0% 13,0% 13,0% 11,0% 10,0% 10,0%

Até 1.401,00 17,5% 16,5% 15,5% 13,5% 13,5% 12,5% Até 1.819,00 15,0% 14,0% 14,0% 12,0% 11,0% 11,0%

Até 1.537,00 18,5% 17,5% 16,5% 15,5% 14,5% 13,5% Até 1.966,00 16,0% 15,0% 15,0% 13,0% 13,0% 12,0%

Até 1.683,00 20,0% 19,0% 19,0% 17,0% 16,0% 15,0% Até 2.122,00 17,0% 16,0% 16,0% 14,0% 14,0% 13,0%

Até 1.840,00 21,5% 20,5% 20,5% 18,5% 17,5% 17,5% Até 2.308,00 18,0% 18,0% 17,0% 15,0% 15,0% 14,0%

Até 1.945,00 22,5% 21,5% 21,5% 19,5% 19,5% 18,5% Até 2.525,00 19,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0%

Até 2.056,00 23,5% 22,5% 22,5% 20,5% 20,5% 19,5% Até 2.888,00 20,0% 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 17,0%

Até 2.182,00 24,5% 23,5% 23,5% 21,5% 21,5% 20,5% Até 3.301,00 22,0% 22,0% 21,0% 20,0% 19,0% 19,0%

Até 2.328,00 25,5% 24,5% 24,5% 22,5% 22,5% 21,5% Até 3.553,00 23,0% 23,0% 22,0% 21,0% 21,0% 20,0%

Até 2.495,00 26,5% 26,5% 25,5% 24,5% 23,5% 23,5% Até 3.820,00 24,0% 24,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0%

Até 2.722,00 27,5% 27,5% 26,5% 25,5% 24,5% 24,5% Até 4.143,00 25,0% 25,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0%

Até 3.054,00 28,5% 28,5% 27,5% 26,5% 25,5% 25,5% Até 4.531,00 26,5% 26,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Até 3.478,00 29,5% 29,5% 28,5% 27,5% 27,5% 26,5% Até 4.995,00 27,5% 27,0% 27,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Até 4.052,00 30,5% 30,5% 29,5% 28,5% 28,5% 28,5% Até 5.564,00 28,5% 28,0% 28,0% 26,0% 26,0% 26,0%

Até 4.576,00 32,5% 32,0% 31,0% 30,0% 30,0% 30,0% Até 6.280,00 29,5% 29,0% 29,0% 27,0% 27,0% 27,0%

Até 5.111,00 33,5% 33,0% 33,0% 31,0% 31,0% 31,0% Até 7.207,00 30,5% 30,0% 30,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Até 5.786,00 34,5% 34,0% 34,0% 32,0% 32,0% 32,0% Até 8.306,00 31,5% 31,0% 31,0% 30,0% 29,0% 29,0%

Até 6.653,00 36,5% 35,5% 35,5% 34,0% 34,0% 34,0% Até 9.188,00 33,0% 32,5% 32,5% 31,5% 30,5% 30,5%

Até 7.852,00 37,5% 36,5% 36,5% 36,0% 35,0% 35,0% Até 10.282,00 34,0% 33,5% 33,5% 32,5% 32,5% 31,5%

Até 9.455,00 39,5% 38,5% 38,5% 38,0% 38,0% 37,0% Até 13.860,00 35,0% 34,5% 34,5% 33,5% 33,5% 32,5%

Até 11.159,00 40,5% 39,5% 39,5% 39,0% 39,0% 38,0% Até 19.898,00 37,0% 36,5% 36,5% 36,0% 36,0% 35,0%

Até 18.648,00 41,5% 40,5% 40,5% 40,0% 40,0% 39,0% Até 22.500,00 38,0% 37,5% 37,5% 37,0% 37,0% 36,0%

Até 20.000,00 42,5% 41,5% 41,5% 41,0% 41,0% 40,0% Até 25.000,00 38,5% 38,5% 38,5% 38,0% 38,0% 37,0%

Até 22.500,00 43,0% 42,5% 42,5% 42,0% 42,0% 41,0% Até 28.000,00 39,5% 39,5% 39,5% 39,0% 39,0% 38,0%

Até 25.000,00 43,5% 43,5% 43,5% 43,0% 43,0% 42,0% Superior a 28.000,00 40,5% 40,5% 40,5% 40,0% 40,0% 39,0%

Superior a 25.000,00 44,5% 44,5% 44,5% 44,0% 44,0% 43,0%

0 1 2 3 4
5 ou

mais
0 1 2 3 4

5 ou

mais

Até 585,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 2.182,00 24,5% 24,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%

Até 590,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 2.328,00 25,5% 25,5% 25,5% 23,5% 23,5% 23,5%

Até 595,00 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Até 2.495,00 26,5% 26,5% 26,5% 24,5% 24,5% 24,5%

Até 633,00 5,0% 4,0% 3,0% 1,5% 1,5% 1,0% Até 2.722,00 27,5% 27,5% 27,5% 25,5% 25,5% 25,5%

Até 675,00 6,0% 5,0% 4,0% 2,0% 2,0% 1,5% Até 3.054,00 28,5% 28,5% 28,5% 26,5% 26,5% 26,5%

Até 726,00 7,5% 6,5% 5,5% 3,5% 3,0% 2,0% Até 3.478,00 29,5% 29,5% 29,5% 27,5% 27,5% 27,5%

Até 801,00 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,0% Até 4.052,00 30,5% 30,5% 30,5% 29,5% 28,5% 28,5%

Até 907,00 11,0% 10,0% 10,0% 8,0% 7,0% 6,0% Até 4.576,00 32,5% 32,0% 32,0% 31,0% 30,0% 30,0%

Até 988,00 12,5% 11,5% 11,5% 9,5% 8,5% 8,5% Até 5.111,00 33,5% 33,0% 33,0% 32,0% 32,0% 31,0%

Até 1.048,00 13,5% 12,5% 12,5% 10,5% 9,5% 9,5% Até 5.786,00 34,5% 34,0% 34,0% 33,0% 33,0% 32,0%

Até 1.124,00 14,5% 13,5% 13,5% 11,5% 11,5% 10,5% Até 6.653,00 36,5% 35,5% 35,5% 35,0% 35,0% 35,0%

Até 1.205,00 15,5% 14,5% 14,5% 12,5% 12,5% 11,5% Até 7.852,00 37,5% 36,5% 36,5% 36,0% 36,0% 36,0%

Até 1.300,00 16,5% 16,5% 15,5% 14,5% 13,5% 13,5% Até 9.455,00 39,5% 38,5% 38,5% 38,0% 38,0% 38,0%

Até 1.401,00 17,5% 17,5% 16,5% 15,5% 14,5% 14,5% Até 11.159,00 40,5% 39,5% 39,5% 39,0% 39,0% 39,0%

Até 1.537,00 18,5% 18,5% 17,5% 16,5% 15,5% 15,5% Até 18.648,00 41,5% 40,5% 40,5% 40,0% 40,0% 40,0%

Até 1.683,00 20,0% 20,0% 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% Até 20.000,00 42,5% 41,5% 41,5% 41,0% 41,0% 41,0%

Até 1.840,00 21,5% 21,5% 20,5% 19,5% 19,5% 18,5% Até 22.500,00 43,0% 42,5% 42,5% 42,0% 42,0% 42,0%

Até 1.945,00 22,5% 22,5% 21,5% 20,5% 20,5% 19,5% Até 25.000,00 43,5% 43,5% 43,5% 43,0% 43,0% 43,0%

Até 2.056,00 23,5% 23,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5% Superior a 25.000,00 44,5% 44,5% 44,5% 44,0% 44,0% 44,0%

Número de dependentes

Remuneração Mensal
Euros

Número de dependentes
Remuneração Mensal

Euros

Número de dependentes

T A B E L A III - TRABALHO DEPENDENTE
CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal
Euros

Número de dependentes
Remuneração Mensal

Euros
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ALei n.º 11/2013, de 28 de Janeiro veio estabelecer um regime temporário de pagamento fraccionado dos
subsídios de Natal e de Férias para vigorar durante o ano de 2013, como a seguir se indica:

1- O subsídio de Natal deve ser pago da seguinte forma:
a) 50 % até 15 de Dezembro de 2013;
b) Os restantes 50 % em duodécimos ao longo do ano de 2013.

2- Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no número anterior.

1- O subsídio de Férias deve ser pago da seguinte forma:
a) 50 % antes do início do período de férias;
b) Os restantes 50 % em duodécimos ao longo do ano de 2013.

2- No caso de gozo interpolado de férias, a parte do subsídio referida na alínea a) do número anterior deve
ser paga proporcionalmente a cada período de gozo.
3- O disposto nos números anteriores não se aplica a subsídios relativos a férias vencidas antes da entrada
em vigor da presente lei que se encontrem por liquidar.
4- Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no presente artigo.

No caso dos contratos de trabalho a termo e dos contratos de trabalho temporário, a adopção de um
regime de pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias idêntico ou análogo ao estabelecido na
presente lei depende de acordo escrito entre as partes.

Os pagamentos dos subsídios de Natal e de Férias em duodécimos nos termos da presente lei são objecto
de retenção autónoma, ou não podendo para cálculo do imposto a reter ser adicionados às remunerações
dos meses em que são pagos ou postos à disposição do trabalhador, de acordo com o previsto na lei.
Este regime poderá ser afastado por manifestação expressa do trabalhador no prazo de cinco dias a contar
da entrada em vigor, isto é, até ao dia 5 de Fevereiro de 2013.

A presente lei reporta os seus efeitos a 1 de Janeiro de 2013, entrou em vigor no dia 29 de Janeiro e vigora
até 31 de Dezembro de 2013.

Subsídio de Natal

Subsídio de Férias

Contratos de trabalho a termo e de trabalho temporário

Retenção autónoma

Produção de efeitos e início e cessação da vigência

Esta Portaria aprovou o modelo oficial de Declaração Mensal de Remunerações-AT, dando cumprimento ao
previsto no Orçamento de Estado para 2013, que alterou o artigo 119.º do Código do IRS.

A Declaração Mensal deve ser entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) por transmissão
electrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente (categoria A)
residentes no território nacional, sujeitos a IRS, incluindo os rendimentos dispensados de retenção na
fonte, os rendimentos isentos, bem como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos
artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação dos rendimentos e das respectivas retenções de IRS,
de sobretaxa de IRS, das contribuições obrigatórias para regimes de protecção social e subsistemas legais
de saúde e das quotizações sindicais, relativas ao mês anterior, até ao dia 10 do mês seguinte ao do
pagamento ou colocação à disposição.

O envio da Declaração Mensal de Remunerações pode ser feito através do Portal das Finanças ou da
Segurança Social, devendo para o efeito, efectuar o registo, caso ainda não disponham de senha de
acesso, no Portal das Finanças, no endereço www.portaldasfinancas.gov.pt e ou no Portal da Segurança
Social, no endereço www.seg-social.pt.



O Decreto-Lei n.º 197/2012, veio estabelecer uma obrigação transversal de facturação a todos os sujeitos
passivos de IVA.
Este Decreto-Lei veio estabelecer medidas de controlo da emissão de facturas e outros documentos com
relevância fiscal, definir a forma da sua comunicação às Finanças; e cria um incentivo de natureza fiscal à
exigência daqueles documentos por adquirentes pessoas singulares.

O talão de venda deixa de ser admitido. Esse talão é substituído pelas facturas simplificadas. Estas devem
ser numeradas sequencialmente e devem conter ainda os seguintes elementos:

A) Data e hora da emissão;
B) Denominação social e número de identificação fiscal do fornecedor de bens ou prestadores de

serviços;
C) Denominação usual e quantidades dos bens transmitidos ou dos serviços prestados;
D) O preço líquido de imposto e o montante de imposto devido, ou o preço com a inclusão do imposto;
E) Número de identificação fiscal do adquirente ou destinatário, quando for sujeito passivo, ou quando

o não seja, este o solicite.
É admitida a emissão de facturas simplificadas nas transmissões de bens efectuadas por retalhistas ou
vendedores ambulantes a
É ainda admitida a emissão de facturas simplificadas em quaisquer

.

É obrigatória a emissão de factura por cada transmissão de bens ou prestação de serviços,
independentemente da qualidade do adquirente dos bens ou destinatário dos serviços, ainda que estes
não a solicitem, bem como pelos pagamentos que lhes sejam efectuados antes da data da transmissão de
bens ou da prestação de serviços.
Não é permitida aos sujeitos passivos a emissão e entrega de documentos de natureza diferente da factura
para titular a transmissão de bens ou prestação de serviços aos respectivos adquirentes ou destinatários,
sob pena de aplicação das penalidades legalmente previstas.
As facturas devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter os seguintes elementos:

A) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicilio do fornecedor de bens ou
prestadores e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números de identificação
fiscal dos sujeitos passivos de imposto;

B) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, com
especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável;

C) O preço, liquido de imposto, e os outros elementos incluídos no valor tributável;
D) As taxas aplicáveis e o montante de imposto devido;
E) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for caso disso;
F) A data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços foram

realizados ou em que foram efectuados pagamentos anteriores à realização das operações, se essa data
não coincidir com a da emissão da factura.
A indicação na factura da identificação e do domicílio do adquirente ou destinatário que não seja sujeito
passivo não é obrigatória nas facturas de valor inferior a € 1000, salvo quando o adquirente ou destinatário
solicite que a factura contenha esses elementos.

As facturas podem ser processadas através de sistemas informáticos de facturação ou pré-impressas em
tipografias autorizadas.Aescolha entre as facturas pré-impressas ou emitidas por sistema de computador,
não é livre, uma vez que a Portaria n.º 363/2010, de 23 de Junho, alterada pela Portaria n.º 22-A/2012, de
24 de Janeiro, veio impor a obrigação de utilização de programas certificados pela AT à generalidade dos
Sujeitos passivos, excluindo apenas os que reúnam um dos seguintes requisitos:

Facturas Simplificadas

Facturas

Modo de processamento das facturas

particulares quando o valor da factura seja inferior a 1000 €.
outras transmissões de bens e

prestações de serviços de montante não superior a 100 €

A) Utilizem Software produzido internamente ou por empresa integrada no mesmo grupo económico,
do qual sejam detentores dos respectivos direitos de autor;

B) Tenham tido, no período de tributação anterior, um volume de negócios inferior ou igual a €100 000;
C) Tenham emitido, no período de tributação anterior, um número de facturas, documentos

equivalentes ou talões de venda inferior a 1000 unidades;
D) Efectuem transmissões de bens através de aparelhos de distribuição automática ou prestações de

serviços em que seja habitual a emissão de talão, bilhete de ingresso ou de transporte, senha ou outro
documento pré-impresso e ao portador, comprovativo do pagamento.
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Nova obrigação de comunicação das facturas

Comunicação dos elementos das facturas emitidas - NOVO PRAZO

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, veio impor a obrigação de comunicação até dia 8 do mês
seguinte ao da emissão das facturas emitidas.

A obrigação aplica-se às pessoas, singulares ou colectivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou
domicilio fiscal em território português e aqui pratiquem operações sujeitas a IVA, que ficam obrigadas a
comunicar à AT, por transmissão electrónica de dados, os elementos dados, os elementos das facturas
emitidas nos termos do Código do IVA.

Nos casos de facturação electrónica, a comunicação é feita em tempo real, integrada no próprio
programa de facturação.
Não sendo o caso, emergem duas possibilidades:
- sujeitos passivos podem optar pela comunicação em tempo
real ou por transmissão electrónica de dados, mediante remessa de ficheiro normalizados estruturado
com base no ficheiro SAFT (PT), contendo os elementos das facturas;
- sujeitos passivos A AT disponibiliza no portal das
Finanças na Internet o modelo oficial de declaração para a comunicação dos elementos das facturas.
Os sujeitos passivos devem:

A) efectuar o registo, caso ainda não disponham de senha de acesso, através do portal das Finanças, no
endereço www.portaldasfinanças.gov.pt;

B) Preencher, no modelo disponibilizado, o quadro referente à Informação Global, relativamente a
todas as facturas emitidas durante o período a que respeita a declaração, indicando:
- o seu numero de identificação fiscal (NIF);
- o mês e ano de facturação;
- o valor global das facturas.

1 - Os sujeitos passivos estão apenas obrigados ao preenchimento, no campo referente à informação
parcial, dos elementos respeitantes à primeira e última factura, de cada série, emitidas no período a que
se refere a declaração, bem como os elementos das facturas que contenham NIF do adquirente;
2 - Os sujeitos passivos que pratiquem operações isentas, que não tenham emitido mais de 10 facturas,
com o NIF do adquirente, no mês a que respeita a declaração, podem entregar, presencialmente ou
através de remessa por correio registado, o modelo oficial da declaração em papel, devidamente
preenchido, em qualquer Serviço de Finanças.

Esta comunicação deve ser efectuada até ao ao da emissão da factura, não sendo
possível alterar a via de comunicação no decurso do ano civil.

A) Pessoas abrangidas:

B) Modos de comunicação:

obrigados a produzir o Ficheiro SAFT(PT) -

não obrigados a produzir o Ficheiro SAFT(PT) -

Disposições transitórias para o ano de 2013:

dia 25 do mês seguinte
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As entidades devedoras de rendimentos de trabalho dependente (…) são, ainda, obrigadas a reter uma
importância correspondente a 3,5 % da parte do valor do rendimento que, depois de deduzidas as
retenções previstas no artigo 99.º do Código do IRS e as contribuições obrigatórias para regimes de
protecção social e para subsistemas legais de saúde, exceda o valor da retribuição mínima mensal
garantida.

A retenção na fonte da sobretaxa de IRS é efectuada no momento do pagamento do rendimento ou da sua
colocação à disposição dos respectivos titulares.

A verificação periódica deverá ser requerida sempre que se
verificar, uma das seguintes situações:
- Na aquisição de instrumentos novos ou usados;
- Instrumentos cujas marcações tenham sido anuladas;
- Instrumentos cuja verificação no ano em causa não tenha
sido executada até 30 de Novembro;
- Quando os regulamentos específicos de categoria do
instrumento de medição assim o determinem.

, com
exceção das medidas materializadas de massas (pesos).
Os interessados poderão requerer os pedidos de verificação
através do seguintes contactos:

Tel. 936654451 -Zona Loures
Tel. 936654450 -Zona Odivelas

O Controlo metrológico deve ser realizado no local onde se
encontra instalado o instrumento de medição

Metrolab

A Portaria n.º 55/2010, de 21 Janeiro veio regular o conteúdo e prazo de apresentação anual da
informação sobre a actividade social da empresa, por parte do empregador, prevista no art. 32º da Lei n.º
105/2009, de 14 de Setembro que estabeleceu a regulamentação do novo Código do Trabalho.
Este relatório único anual reúne informação anteriormente dispersa respeitante ao quadro de pessoal, à
comunicação trimestral de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo, à relação semestral
do trabalhadores que prestaram trabalho suplementar, ao relatório da formação profissional contínua, ao
relatório da actividade anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho e ao balanço social. O
relatório inclui ainda dados relativos a greves e informação sobre os prestadores de serviços.
O Relatório deve ser entregue por meio informático pelos empregadores. O prazo para entrega decorre
entre do ano seguinte àquele a que respeita.
O conteúdo desenvolvido do relatório, bem como as instruções e os elementos auxiliares ao
preenchimento (tabelas de códigos) são disponibilizados no site da ACT - Autoridade para as Condições do
Traba lho ( ) e no do Gabinete de Estratég ia e Planeamento
( ). A Entidade pode dar início ao pedido de registo na página

, escolhendo a opção "Obter dados de acesso".

O relatório anual integra os seguintes anexos:
– Quadro de Pessoal;
– Fluxo de Entrada e Saída de Trabalhadores;
– RelatórioAnual da Formação Contínua ;
– RelatórioAnual daActividade do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho;
– Greves;
– Informação sobre Prestadores de Serviços .

16 de Março e 15 deAbril

www.act.gov.pt
www.gep.mtss.gov.pt/destaques/ru.php

www.relatoriounico.pt
Anexos do Relatório Único

AnexoA
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
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A concretização do regime jurídico de protecção social na dos
dos das

pessoas colectivas previsto no Orçamento de Estado para 2013, foi publicado no Decreto-lei n.º 12/2013, de
25 de Janeiro.Assim, podem beneficiar do :

- Empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer actividade
comercial ou industrial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IRS;
- Titulares de Estabelecimentos Individuais de Responsabilidade Limitada;
- Cônjuges dos trabalhadores independentes referidos que com eles exercem efectiva actividade
profissional com carácter de regularidade e permanência.

, toda a situação de perda de rendimentos
decorrente de encerramento de empresa ou de cessação de actividade profissional .
Para isso, não basta verificar-se o encerramento de empresa ou cessação de actividade, ambos têm que ser
involuntários, o que acontece sempre que aqueles decorram de:

a) Redução significativa do volume de negócios (igual ou superior a 60% no ano relevante e nos dois anos
imediatamente anteriores), que determine o encerramento da empresa ou a cessação da actividade para
efeitos de IVA;

b) Sentença de declaração da insolvência nas situações em que seja determinada a cessação da
actividade dos gerentes ou administradores ou em que o processo de insolvência culmine com o
encerramento total e definitivo da empresa;

c) Ocorrência de motivos económicos, técnicos, produtivos e organizativos que inviabilizem a
continuação da actividade económica ou profissional;

d) Motivos de força maior determinante da cessação da actividade económica ou profissional;
e) Perda de licença administrativa sempre que esta seja exigida para o exercício da actividade e desde

que essa perda não seja motivada por incumprimentos contratuais ou pela prática de infracção
administrativa ou delito imputável ao próprio.
O para atribuição de subsídio de desemprego por cessação de actividade é de de
exercício de actividade profissional, com o correspondente registo de remunerações num período de

imediatamente anterior à data da cessação de actividade.
O montante diário do subsídio por cessação da actividade profissional é de

.

O regime de flexibilização da idade de acesso à pensão por velhice previsto no regime jurídico de protecção
no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem aos trabalhadores independentes com
actividade empresarial e aos membros dos órgãos estatutários previsto neste diploma.

eventualidade de desemprego
trabalhadores independentes com actividade empresarial e membros dos órgãos estatutários

subsídio

1. Os trabalhadores independentes com actividade empresarial:

2. Os membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas que exerçam funções de gerência ou de
administração.
É considerado desemprego, para efeitos do acesso ao subsídio

de forma involuntária

prazo de garantia 720 dias
48

meses
65% da remuneração de

referência, calculado na base de 30 dias por mês

não se aplica

Exclusão do regime de flexibilização da idade de pensão por velhice

O Orçamento de Estado para 2013, veio também introduzir alterações ao Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, no que respeita aos membros dos órgãos
estatutários das pessoas colectivas que exerçam funções de gerência, assim como aos trabalhadores
independentes que sejam empresários em nome individual ou titulares de estabelecimento individual de
responsabilidade limitada e respectivos cônjuges, passando a ter direito à protecção na eventualidade de
desemprego, nos termos de legislação própria.Assim,

A taxa contributiva relativa aos membros das pessoas colectivas que exerçam funções de gerência ou de
administração é de 34,75 %, sendo, respectivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades
empregadoras e para os trabalhadores.
A taxa contributiva dos empresários em nome individual e dos titulares de estabelecimento individual de
responsabilidade limitada e respectivos cônjuges é também fixada em 34,75%.

Taxas Contributivas



Foi lançada pelo Ministério da Economia e do Emprego uma nova linha de crédito, a PME Crescimento
2013, no valor total de dois mil milhões de euros.
Esta nova linha de crédito, com Garantia Mútua, é um elemento essencial para que as empresas possam
aceder a crédito bancário em condições mais favoráveis.

Micro Empresas 25 000
Pequenas Empresas 50 000
PME Lider 1 500 000
Outras 1 000 000

Micro e Pequenas Empresas Até 4 anos Até 6 meses
Geral Até 6 anos Até 12 meses

• Os apoios são concedidos ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis.
• Pagamento integral da comissão de garantia mútua; caso, em resultado da aplicação do regime
comunitário de auxílios de minimis, haja necessidade de reduzir o valor da bonificação, a empresa poderá
vir a suportar a comissão de garantia.
• Garantia mútua, com os seguintes limites:

Beneficiários:

Condições Específicas da Linha “Micro e Pequenas Empresas”:

Condições Específicas da Linha “Geral – Dotação Geral”:

Operações Elegíveis

CAEs Elegíveis

Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Electrónica do
IAPMEI, localizadas em território nacional, que desenvolvam actividade enquadrada na lista de CAE, não
tenham incidentes não regularizados junto da banca à data da emissão de contratação e tenham a
situação regularizada junto da administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento

- Micro ou Pequena Empresa pela Certificação Eletrónica do IAPMEI e com volume de negócios inferior a 10
milhões de euros;
- Situação líquida positiva no último exercício e resultados líquidos positivos em dois dos últimos quatro
exercícios, ou dois anos de resultados positivos se apenas tiver menos de quatro exercícios aprovados (não
carecem de ser completos);
- Compromisso de manutenção do volume de emprego observado à data da contratação do empréstimo,
durante a vigência do contrato de financiamento.

- Micro, Pequenas e Médias Empresas, certificadas por Declaração Eletrónica do IAPMEI válida ou Grandes
Empresas (sem certificação do IAPMEI);
- Empresas industriais, comerciais ou de serviços que não integrem grupos empresariais cuja faturação
consolidada seja superior a 75 milhões de euros;
- Situação líquida positiva no último exercício.

- Operações destinadas a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos (a realizar no prazo
de 12 meses após a data da contratação), ou ao reforço do fundo de maneio ou dos capitais permanentes;
- Excecionalmente, até 30% da operação poderá ser utilizada para liquidar dívidas contraídas junto do
sistema financeiro nos 3 meses anteriores à data da sua contratação destinadas, exclusivamente, à
regularização de dívidas em atraso àAdministração Fiscal e Segurança Social.

Micro e Pequenas Empresas 75%
Geral 50%

Entre outros, salientamos:
CAE Rev. 3 Designação da CAE

45 Comércio, Manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos
46 Comércio por grosso
47 Comércio a Retalho
56 Restauração e Similares
69 Actividades Juridicas e de Contabilidade
96 Outras actividades de serviços pessoais

Montante Máximo por Empresa

Prazos áximos de mortização e de arência

Incentivos Públicos

Linhas Especificas Montante (euros)

M A C
Linhas Específicas Prazo de Amortização Prazo de Carência

Linhas Específicas Limite máximo de garantia
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Apresente Lei dá cumprimento à obrigação de reorganização administrativa do território das freguesias.
A reorganização administrativa das freguesias é estabelecida através da criação de freguesias por
agregação ou por alteração dos limites territoriais.
Assim, as freguesias dos municipios de Loures e Odivelas passam a ser as seguintes:
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Damos as boas vindas aos novos associados, que
aderiram ao movimento associativo, contribuindo
para o fortalecimento da nossaAssociação:

NOVEMBRO 2012

DEZEMBRO 2012

ISAIAKASSIMO DOS SANTOS LOURES
CATIACACHAPASANTOS UNIPESSOAL, LDA LOURES
RUTE MARIAAMORIMANDORINHAPINTO PRIOR VELHO
ALQUÍMIADO TALENTO- LOUCARMO UNIP, LDA ODIVELAS
LEIDIANE CERQUEIRANASCIMENTO SANTOS MOSCAVIDE
TONS & SABORES, LDA ODIVELAS
FILIPEÇAS-COM. DISTRIB.ACESS.P/HOT., LDA POVOASANTOADRIAO
SABELÓNICA-MANUT.VIGILÂNCIAELECT., LDA POVOASANTOADRIAO
MARIA ISABELVASCONCELOS B.GAMACUNHA SANTOANTONIO CAVALEIROS

SANDRAPATRICIAGONÇALVES FERNANDES CANEÇAS
INVISIVELOCEANO UNIPESSOAL, LDA BOBADELA
JOÃO SANTANA CAMARATE
CHOK-POPY - GULOSEIMAS, LDA ODIVELAS
FATIMAROMÃO - CABELEIREIROS UNISEXO, LDA PONTINHA
MARIACRISTINAFONSECAALMEIDA MOSCAVIDE
RUBEN MANUELALMEIDAPEREIRA SANTOANTONIO CAVALEIROS
AGENCIAFUNERARIAPAULO LAMEIRAS, LDA PONTINHA
VOLODYMYR OSADISA ODIVELAS
PARADISE MELODY UNIPESSOAL, LDA PORTELA
NUNO MIGUELLIMAALMEIDAANASTÁCIO SAO JOAO TALHA
TRANSPORZIMBRA- TRANSP.RODOV., LDA LOURES

PEDRO MIGUELOLIVEIRAROMÃO SACAVEM
ANAMARIARAMOS PAULO MATOS CAMARATE
DÁLIAMARIACOSTAALBUQUERQUE ODIVELAS
CASCAD'ALHO - UNIPESSOAL, LDA ODIVELAS
RUBEN RICARDO MARQUES PEREIRA RAMADA
OXYGENTARGET - BUSINESS TO MARKET, LDA LOURES
FORSAÚDE-CENTRO FORM. E SAÚDE,UNIP, LDA ODIVELAS
YULIYASAPRYKINA SANTAIRIAAZOIA
LISCROMO-REPRESENT.ART.PAPELARIA, LDA POVOASANTOADRIAO
OCTAJOGOS - COMÉRCIO REPRESENT., LDA LOURES
ALINE RODRIGUES GARCIA SANTAIRIAAZOIA
RICARDO JORGE LIMADUARTE GOMES SANTOANTAO TOJAL
MARIAFILOMENASILVAMATIAS MOSCAVIDE
CAMILADE OLIVEIRALEITE MOSCAVIDE
NOITANTIGARESTAURANTE E BAR, LDA ODIVELAS
FELICIANO SOARES PINHEIRO CANEÇAS
MEU SONHO - PASTELARIAUNIPESSOAL, LDA BOBADELA
SOLAR DO PEIXE, LDA SACAVEM
SILVEIRA& FLORES, LDA OLIVALBASTO

JANEIRO 2013

FEVEREIRO 2013
JOAQUINAROSASANDE CAEIRO LOURES
FIDROCARNES - COM. PROD.ALIM., LDA APELAÇAO
SONIAMARINACORREIABAIÃO RAMADA
ROSA&AURORA, LDA ODIVELAS
MERCEARIAMIMOSADABEIRAALTA, LDA ODIVELAS
ANAPAULAFERNANDES SAMPAIO PINHEIRO LOUSA
MARIATERESAFERREIRAFONTE SOUSA CAMARATE
ANAISABELGONÇALVES FERREIRA BOBADELA
PAULATERESAMORAIS SILVA LOUSA

Informamos que o pagamento de quotas poderá, também, ser efectuado através de transferência
bancária para a conta da Caixa Geral de Depósitos, balcão de Loures:

NIB:
003 504 020 000 024 983 236

Lembramos que nos termos do artigo 44º do Código do IRC, é considerado gasto do período de tributação,
para efeitos da determinação do lucro tributável, o valor correspondente a 150% do total das quotizações
pagas pelos associados a favor das associações empresariais em conformidade com os estatutos. .
Assim, as quotas pagas para a AECSCLO são consideradas para efeitos contabilisticos, pelo valor pago
anualmente, acrescido de 50%.

AAssociação tem à disposição de todos os seus associados, dísticos informativos e dísticos de dias festivos:
Há Sandes, Há Bifanas, Há Cachorros, Há Hamburgueres, Há Moelas, Há Pipis, Há Sopa, Temos Multibanco,
Tabelas de preços personalizadas, Dia da Mulher, Dia do Pai, Páscoa etc.
Poderá adquirir os dísticos gratuitamente na sede, delegações ou solicitando ao cobrador.


