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atualidade legislativa
Aviso n.º 103/2016, de 4 de outubro

Por ordem superior se torna público que, a 23 de fevereiro, de 2016 e
a 21 de julho do mesmo ano, foram emitidas notas, respetivamente,
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita
e pela Embaixada de Portugal em Riade, em que se comunica terem
sido cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas de
aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e o Reino
da Arábia Saudita para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em
Lisboa a 8 de abril de 2015. A referida Convenção foi aprovada pela
Resolução da Assembleia da República n.º 127/2016, de 6 de maio, e
ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 35/2016, de 18
de julho, ambos publicados no Diário da República, 1.ª série, n.º 136,
de 18 de julho de 2016. Nos termos do artigo 28.º da referida Convenção, esta entrou em vigor a 1 de setembro de 2016.
https://dre.pt/application/file/75461803

Portaria n.º 259/2016, de 4 de outubro
– Diário da República n.º 103/2016

Portaria que regulamenta os procedimentos do REAID. A Lei n.º
61/2014, de 26 de agosto, aprovou o regime especial aplicável aos
ativos por impostos diferidos que tenham resultado da não dedução
de gastos e variações patrimoniais negativas com perdas por imparidade em créditos e com benefícios pós -emprego ou a longo prazo de
empregados. Este regime, à semelhança de regimes similares criados
por outros Estados-Membros da União Europeia, visava minorar as
implicações negativas, sobre a solvência das instituições de crédito,
da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas
de investimento, nos termos do qual, a partir de 1 de janeiro de 2014,

os ativos por impostos diferidos que dependam de rendibilidade futura
passaram, por regra, a ser passíveis de dedução aos fundos próprios
principais de nível 1 daquelas instituições e, assim, assegurar que estas possam operar em condições de competitividade semelhantes às
suas congéneres europeias. O regime criado pela Lei n.º 61/2014, de
26 de agosto, criou designadamente a possibilidade de conversão,
em certas circunstâncias, desses ativos por impostos diferidos em
créditos fiscais. Neste contexto, para a efetiva aplicação do regime,
torna -se necessário proceder à sua regulamentação, estabelecendo,
nomeadamente, os procedimentos para o controlo e utilização desse
crédito tributário.
https://dre.pt/application/file/75461804

Decreto-Lei n.º 64/2016
– Diário da República n.º 195/2016, de 11 Outubro

No uso da autorização legislativa concedida pelos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 188.º da Lei n.º 7 - A/2016, de 30 de março, regula a troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade e prevê
regras de comunicação e de diligência pelas instituições financeiras
relativamente a contas financeiras, transpondo a Diretiva n.º 2014/107/
UE, do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva n.º
2011/16/EU.
https://dre.pt/application/file/75504446

Resolução da Assembleia da República n.º 207/2016,
de 24 de outubro

Recomenda ao Governo que assegure a nulidade da interpretação
feita pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente à cobrança
retroativa de imposto sobre o valor acrescentado nas prestações de
serviços no âmbito de terapêuticas não convencionais.
https://dre.pt/application/file/75584045

doutrina administrativa e informações vinculativas
Ofício-Circulado n.º 10002/2016 - 14/10

Caducidade do direito à liquidação de impostos relativos ao ano/período de 2012.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C6D027B8-A886-4489-81E1-263EA13CBE94/0/Of_circ_DG_10002_2016.pdf

Ofício-Circulado n.º 30183/2016 - 28/10

IVA - implantes dentários e demais peças de ligação ou fixação de
próteses dentárias. A transmissão de implantes e demais peças de
ligação ou fixação de próteses dentárias, em qualquer fase do circuito
comercial, incluindo a importação, está sujeita a IVA à taxa reduzida,
por aplicação da verba 2.6 da Lista I anexa ao CIVA. O seu fornecimento por odontologistas ou por protésicos dentários no âmbito das
prestações de serviços realizadas aos seus pacientes, constitui parte
destas, isentas de IVA ao abrigo, respetivamente, das alíneas 1) e 3)
do artigo 9.º do CIVA.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/F816D1E3 -BA82-400B-8A2E-F57775676864/0/Oficio-Circulado_30183_2016.pdf

CIMT – artigo 18º

Taxa e valor a considerar na liquidação de IMT no caso de caducidade
da isenção prevista no artigo 7.º do CIMT. A regra geral de determinação do valor tributável em sede de IMT está prevista no n.º 1 do artigo
12.º que determina que o IMT incidirá sobre o valor constante do ato
ou contrato ou sobre o valor patrimonial tributário, consoante o que
for maior. Por outro lado, a regra 16.ª do n.º 4 do artigo 12.º do CIMT
estabelece “que o valor dos bens adquiridos ao Estado, às Regiões
Autónomas ou às autarquias locais, bem como os adquiridos por arrematação judicial ou administrativa, é o preço constante do ato ou
contrato”. Esta regra, que prevê que o valor para efeitos de liquidação
do IMT será o preço efetivamente praticado, prevalece sobre a que
determina a comparação do preço declarado com o valor patrimonial
tributário. Assim sendo, no caso de ocorrer a caducidade do benefício previsto no artigo 7.º (n.º 5 do artigo 11.º do CIMT – 3 anos), a
liquidação a efetuar só poderá ter por base o valor do ato ou contrato.
Quanto à taxa a aplicar e, tendo em atenção a referida previsão do n.º
2 do artigo 18.º, terá de ser a que estiver em vigor à data da liquidação
(prevista no artigo 17.º), atendendo, igualmente, à natureza e destino
dos imóveis.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9FE9A5A5-2BC444BB-983C-976644F22154/0/IMT_IV_5413.pdf

CIMT – artigo 7º

Prédios para revenda. O ocorrendo a caducidade da isenção será liquidado IMT pelo valor que cada uma das frações, não revendidas,
tiver à data da liquidação. Quanto à taxa a aplicar, será tido em conta
o destino do imóvel. Assim, e caso as frações por revender, se destinarem a habitação a taxa a aplicar será a prevista na alínea b) do n.º
1 do artigo 17.º do CIMT à data da liquidação, se as mesmas forem
destinadas ao comércio, serviços ou outros, será a taxa prevista na
alínea d) do mesmo normativo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3E60A851-D09E-4FF4-B326-B6ED34AA35C0/0/IMT_IVE_5787.pdf

CIMT – artigo 2º, n.º 5, alíneas e) e g)

Entrega de bens imóveis como entradas em espécie no capital de
fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular.
A entrega de bens imóveis como entradas em espécie no capital de
fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular
não configura uma operação sujeita a IMT.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DED18167-E9774987-81DC-C30EC57D2161/0/IMT_IV_5333.pdf

CIMT – artigo 2.º do CIMT e verba 1.1 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (TGIS)

Contribuição em espécie com bens imóveis para o património de um
fundo de pensões pelo associado único. Ora, sendo os patrimónios
autónomos desprovidos de personalidade jurídica, o associado único
permanece titular dos direitos e bens integrantes do património do fundo de pensões. Inexiste, assim, uma transmissão relevante em sede
de IMT, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do CIMT, por os direitos reais
sobre os prédios se manterem na mesma esfera jurídica. O n.º 1 do
artigo 2.º do CIMT é ampliado, entre outros, pelas normas constantes
da alínea e) e da alínea g) do n.º 5 do mesmo artigo. Estas normas
determinam a tributação de situações em que não se verificam transmissões de bens ou de direitos entre esferas jurídicas, em particular
(i) as entregas de bens imóveis dos participantes aos fundos de investimento imobiliário fechado de subscrição particular, na subscrição de unidades de participação e (ii) a adjudicação de bens imóveis
por estes fundos aos participantes na respetiva liquidação. Os fundos
de pensões encontram-se, porém, excluídos do âmbito de incidência
destas normas.

Assim, a contribuição em espécie com bens imóveis do associado
único para o fundo de pensões é uma transmissão não relevada em
sede de IMT, não constituindo facto tributário para efeitos da verba 1.1
da TGIS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F978212F-D1A54198-BB63-3526C7EC2465/0/IMT_IV_10891.pdf

CIMT – artigo 1.º, n.º 2; alínea e) do n.º 5 do artigo 2º;
regra 16.ª do n.º 4 do artigo 12.º; alínea c) do n.º 1 do
artigo 17.º do CIMT

Natureza jurídica de bens afetos ao fornecimento municipal de água
– desafetação do domínio público municipal – transmissão onerosa
sujeita a IMT. Como para efeitos de IMT «o conceito de prédio é o
definido no CIMI» (cf. n.º 2 do artigo 1.º do CIMT), a realização do capital social de empresa municipal sob a forma de sociedade anónima
prevista na Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, com bens imóveis
do domínio público municipal, configura uma transmissão onerosa do
direito de propriedade por via da operação de constituição de empresas municipais, sujeita a IMT, nos termos do artigo 1.º e alínea e) do n.º
5 do artigo 2.º, todos do CIMT, sendo a matéria coletável constituída
pelo preço constante do ato ou contrato (cf. regra 16.ª do n.º 4 do artigo 12.º do CIMT) à qual é aplicável a taxa de 6,5% (cf. alínea c) do n.º
1 do artigo 17.º do CIMT).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/953C79DB-88054732-8843-32C88CA96BEB/0/IMT_IV_1350.pdf

CIS – Verba 27.1 TGIS

Transmissão de estabelecimento comercial – Trespasse. Em face da
lei atual deve entender-se que só incide imposto do selo da verba 27.1
da TGIS sobre a constituição/aumento de capital social de uma sociedade em que se verifica que a entrada de um ou mais sócios é realizada em espécie, mediante a transferência para a nova sociedade do
património (ativo e passivo) que constitui o estabelecimento comercial
do(s) contribuinte(s), quando o mesmo integre a transmissão do direito
de arrendamento urbano para fins não habitacionais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BAE20EB8-C24241B4-BA71-3506C471601C/0/IS_IV_2655.pdf

CIS – Verba 27.1 TGIS

Transmissão de estabelecimento comercial – Trespasse. Em face da
lei atual deve entender-se que só incide imposto do selo da verba 27.1
da TGIS sobre a constituição de uma sociedade em que se verifica
que a entrada de um dos sócios é realizada em espécie, mediante a
transferência para a nova sociedade do património (ativo e passivo)
que constitui o estabelecimento comercial do contribuinte, quando o
mesmo integre a transmissão do direito de arrendamento urbano para
fins não habitacionais. Afirmando-se na petição que &quot;na situação
de entrada de activos como sucede no caso em apreço, em que não
se incluirá prédio ou parte de prédio objecto de arrendamento, não se
verifica … a transmissão da posição do locatário independentemente
da vontade do locador&quot;, constata-se que não está preenchido
aquele requisito, logo, sobre a operação referida não incide imposto
do selo da verba 27.1.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/B62C7D54-C66E-4981-A527-F29477986214/0/IS_IV_1246.pdf

CIVA – verba 3.1 da Lista II, anexa ao CIVA

Taxas - Serviços de catering contratualizados por um preço global ao
qual é aplicado taxas de IVA distintas - Valor tributável da operação
(o preço único) deve ser repartido pelas taxas aplicáveis - Não sendo
possível efetuar a repartição, aplica-se a taxa normal do imposto a
todo o serviço.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3EB00DA4-0A334928-8C5C-423287341AF6/0/INFORMACAO_10713.pdf

EBF – artigo 16.º n.º 2 e 49.º, n.º 1

Concurso de benefícios fiscais na aquisição onerosa de bens imóveis
por Fundo de Pensões constituído e a operar de acordo com a legislação nacional. sendo as normas constantes do n.º 2 do artigo 16.º e
do n.º 1 do artigo 49.º do EBF normas dispositivas, concessivas ou
permissivas para os sujeitos passivos, constituindo uma concessão
no sentido de “tu podes”, na expressão de JOÃO BAPTISTA MACHADO, é o requerente que resolve, em concreto, o concurso de normas
e de benefícios fiscais, determinando se pretende recorrer a algum
benefício fiscal em sede de IMT, e, em caso afirmativo, consoante o
benefício fiscal que pretende ver reconhecido, optando entre a isenção de IMT constante do n.º 2 do artigo 16.º do EBF ou a redução de
taxa de IMT constante do n.º 1 do artigo 49.º do EBF, verificados os
respetivos pressupostos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/59F907F8-BA71-4FD5-B0A4-6C82CC689F32/0/IMT_IV_7394.pdf

jurisprudência
Acórdãos 1
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 12/2016 Diário da República n.º 191/2016, Série I de 2016-10- 04

Fixar jurisprudência no sentido de que «Após a publicação da sentença proferida em 1.ª Instância, que absolveu o arguido da prática de um
crime semipúblico, o ofendido não pode constituir-se assistente, para
efeitos de interpor recurso dessa decisão, tendo em vista o disposto
no artigo 68.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, na redacção vigente antes da entrada em vigor da Lei n.º 130/2015, de 04.09»
https://dre.pt/application/file/75461805

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 13/2016 Diário da República n.º 193/2016, Série I de 2016-10- 07

A condenação em pena de prisão suspensa na sua execução integra
o conceito de pena não privativa da liberdade referido no n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto, com a redacção dada pela
Lei n.º 114/2009, de 22 de Setembro.
https://dre.pt/application/file/75481492

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça N.º 14/2016 Diário da República n.º 208/2016, Série I de 2016-10- 28

Age com abuso de direito, na vertente da tutela da confiança, a massa
falida, representada pelo respectivo administrador, que invoca contra
terceiro - adquirente de boa fé de bem imóvel nela compreendido - a
ineficácia da venda por negociação particular, por nela ter outorgado
auxiliar daquele administrador, desprovido de poderes de representação (arts. 1211.º e 1248.º do CPC, na versão vigente em 1992), num
caso em que é imputável ao administrador a criação de uma situação
de representação tolerada e aparente por aquele auxiliar, consentindo
que vários negócios de venda fossem por aquela entidade realizados
e permitindo que entrasse em circulação no comércio jurídico certidão, extraída dos autos de falência, em que o citado auxiliar era qualificado como encarregado de venda.
https://dre.pt/application/file/75619475

1 Nota:
1. A jurisprudência do STA encontra-se organizada, hierarquicamente,
em sentido decrescente, conforme data da publicação do Acordão, no
portal de internet em http://www.stadministrativo.pt/ .
2. A escolha dos Acordãos é da responsabilidade dos editores.
3. Sublinhados e negritos nossos.

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo n.º 0511/15, de 19-10- 2016

Relator: ASCENSÃO LOPES
Descritores: FACTURAS FALSAS; ÓNUS DE PROVA; ACORDO
Sumário: É de admitir o recurso por oposição de acórdãos em que se
verifique uma identidade substancial (entendida não como uma total
identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção às mesmas
normas legais) das situações fácticas em confronto, que determine
divergência de soluções quanto à mesma questão de direito. Para que
a AT proceda à correcção do lucro tributável por desconsideração dos
custos suportados por facturas existentes na escrita do contribuinte
e relativamente às quais considera não se terem efectivamente realizado as operações nelas consubstanciadas, não tem de fazer prova
da existência de acordo simulatório (existência de divergência entre
a declaração e a vontade negocial das partes por força de acordo
entre o declarante e o declaratário, no intuito de enganar terceiros
– cfr. art. 240.º do CC) para satisfazer o ónus de prova que sobre si
impende. Basta à AT provar a factualidade que a levou a não aceitar
esses custos, factualidade essa que tem de ser susceptível de abalar
a presunção de veracidade das operações constantes da escrita do
contribuinte e dos respectivos documentos de suporte, só então passando a competir ao contribuinte o ónus de prova do direito de que se
arroga (o de exercer o direito de deduzir os custos ao lucro tributável)
e que não é reconhecido pela AT, ou seja, o ónus de prova de que as
operações se realizaram efectivamente e ocorrem os pressupostos de
que depende o seu direito àquela dedução.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/73c
a1393bf9a979780258058003124c9?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, no
Processo n.º0718/15, de 12-10- 2016

Relator: Francisco Rothes
Descritores: IMPOSTO DE SELO; USUCAPIÃO; JUSTIFICAÇÃO
NOTARIAL
Sumário: Embora sendo uma forma de aquisição originária (cfr. arts.
1287.º e segs. do CC), a usucapião é, para efeitos de incidência do IS,
considerada (ficcionada) como uma transmissão gratuita de bens imóveis [cfr. arts. 1.º, n.ºs 1 e 3.º, alínea), e 2.º, n.º 2, alínea b), do CIS], que
ocorre, no caso de escritura de justificação notarial, no momento em
que for celebrada a escritura [cfr. a alínea r) do art. 5.º do CIS]. Essa
ficção, que se impõe por razões de prevenção e combate à fraude,
não se afigura como desproporcionada, sendo que apesar dos efeitos
civis da usucapião retroagirem à data do início da posse, a fixação do
nascimento da obrigação tributária na data da celebração da escritura
não contende com os princípios constitucionais que devem presidir à
tributação. Porque os recursos jurisdicionais são específicos meios de
impugnação de decisões judiciais, que visam modificar as decisões
recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova, não se pode, em
regra, neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela
decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento oficioso
e não decididas com trânsito em julgado.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/724
f6ba1b9f2b2d38025804f00365916?OpenDocument

união europeia
Normas Internacionais de Contabilidade

Regulamento (UE) 2016/1905 da Comissão, de 22 de setembro de
2016, que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho,
no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro 15.
O objetivo da presente Norma consiste em estabelecer os princípios
que uma entidade deve aplicar para o relato de informações úteis aos
utentes de demonstrações financeiras sobre a natureza, a quantia, a
calendarização e a incerteza inerentes ao rédito e aos fluxos de caixa
decorrentes de um contrato com um cliente.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
6R1905&amp;from=PT

copyright ©

Responsabilidade dos Prestadores de Serviços de
Acesso à Internet, por atos praticados por “Hackers”

O Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) pronunciou-se sobre a interpretação da norma da Diretiva sobre o Comércio Eletrónico,
no sentido de desresponsabilizar os intermediários que disponibilizam
o acesso à rede web, pela prática de atos, por parte de utilizadores
dessa rede, que violem direitos de autor de terceiros. Neste contexto,
o TJUE apreciou um litígio entre Tobias Mc Fadden, um comerciante
local alemão que disponibilizava acesso a uma rede de Wi-Fi gratuita
e a Sony Music, uma produtora musical de escala global que viu os
seus direitos de autor violados quando um fonograma do seu portfolio
foi disponibilizado através daquela rede Wi-Fi gratuitamente, sem o
seu consentimento.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14
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novembro.2016
Até ao dia 21

Até ao dia 10
IRS

Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos,
bem como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.o, 2.o-A e 12.o do Código do IRS, para comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto,
das deduções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias
para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e
a quotizações sindicais, relativas ao mês anterior.

IVA

Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar
nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (para
importâncias não superiores a € 100 000,00), através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante
a setembro, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade
mensal do regime normal.

Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

SELO

Entrega das importâncias liquidadas, no mês anterior, para efeitos
de Imposto do Selo.

IRS

Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

IVA

Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar
nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda através
do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração
respeitante ao 3.o trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos
pelo regime especial dos pequenos retalhistas.

Até ao dia 30

Até ao dia 15
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), e), f) e g do n.o
1 do artigo 10.o, das relações dos atos praticados no mês anterior,
suscetíveis de produzir rendimentos.

IVA

IRC

Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar
nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (para
importâncias não superiores a € 100 000,00), através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante
ao 3.o trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade trimestral do regime normal.

SELO

Pagamento da 2.a prestação do Imposto do Selo previsto na verba 28 da Tabela Geral referente ao ano anterior, se superior a €
250,00 e igual ou inferior a €500,00 ou da 3.a prestação, se superior a € 500,00.

IUC

Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês.
Os sujeitos passivos que não estejam abrangidos pela obrigação
prevista no n.o 10 do artigo 19.o da LGT também poderão solicitar
a liquidação em qualquer Serviço de Finanças.

IMI

Pagamento da 2.a prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), referente ao ano anterior, se superior a € 250,00 e igual ou
inferior a € 500,00 ou da 3.a prestação, se superior a € 500,00.

NOTAS
Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem
ser indicados em euros. Não foram considerados os feriados municipais. As informações constantes deste documento são passíveis
de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier a ser produzida.
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