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Oportunidades de Negócio:

AGENDA

http://www.aemangualde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=108

DATA: 28.MAR
- IVA
Comunicação, por transmissão eletrónica de dados,
dos elementos das faturas emitidas no mês anterior
pelas pessoas singulares ou coletivas que tenham
sede, estabelecimento, estável ou domicílio fiscal em
território português e que aqui pratiquem operações
sujeitas a IVA.

DATA: 31.MAR
- IRC
Pagamento da totalidade ou da 1.ª prestação do
pagamento especial por conta de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) de entidades
residentes que exercem.
- IRS
Entrega da declaração de alterações, pelos sujeitos
passivos de IRS, enquadrados no regime simplificado
da categoria B, que queiram optar pelo regime da
contabilidade organizada.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
RELATÓRIO ÚNICO 2015 - ENTREGA

SITE OFICIAL DO GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO

A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2015, efetuar-se-á entre 31 de março e 30 de abril de 2016. Esta necessidade de adiamento do prazo surge
no contexto de minimizar alguns constrangimentos técnicos detetados procurando, desta forma, disponibilizar o melhor serviço possível às entidades respondentes. Recordamos que, para facilitar a entrega de informação, a primeira etapa deve ser a gestão e validação da Estrutura Empresarial que pode já efetuar (Para o
efeito deve aceder a https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam). Toda esta informação é extensível à Região Autónoma da Madeira. Agradecemos a sua
compreensão.

OS NOVOS DIREITOS NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO
23.03.2016 - JN

Entrou em vigor no dia 23 de Março, as novas regras de resolução de conflitos de consumo fora do tribunal. A partir desta desta data, todas as lojas, prestadores
de serviço e instituições financeiras estão obrigadas a informar os consumidores da existência de entidades alternativas de resolução de litígios. Estas entidades
são alternativas ao tribunal, tendo como objectivo resolver os problemas de forma mais simples e rápida.
Com a entrada em vigor destas regras, os consumidores passam a ter direito a ser informados sobre as entidades de resolução alternativa de litígios de consumo
disponíveis, bem como o seu site na Internet.
"Esta informação deve ser prestada aos consumidores de forma clara, compreensível e facilmente acessível no sítio electrónico da instituição, nos contratos –
quando estes assumam a forma escrita ou constituam contratos de adesão – ou noutro suporte duradouro (por exemplo, através de um letreiro)", informa o Banco
de Portugal, supervisor das instituições financeiras, que passam a estar obrigadas a prestar estas informações.
A resolução alternativa de litígios de consumo deve ser activada quando os consumidores tiverem reclamações relacionadas com produtos ou serviços que adquiriram. Ao recorrerem a uma entidade de resolução alternativa de litígios de consumo, em vez do tribunal, os consumidores deverão conseguir resolver os conflitos
de forma mais rápida, mais simples e menos onerosa. Mais informações: http://www.consumidor.pt/

CERCA DE DOIS MILHÕES DE EUROS PARA A CULTURA E PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE MANGUALDE
15.03.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

O Ministro da Cultura, João Soares, visitou no dia15 de março o concelho de Mangualde. O Ministro visitou o Real Mosteiro de Fornos de Maceira Dão, na freguesia
de Fornos de Maceira Dão, e ainda o Cineteatro de Mangualde, no centro da Cidade. João Soares avançou hoje que está disponível para ajudar a encontrar uma
solução para o degradado Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, em Mangualde, classificado como monumento nacional. ‘Saio daqui deslumbrado, mas
não faço nenhuma promessa de dizer que há recursos que não há. Há sim uma disponibilidade total para cooperar e para ajudar a encontrar soluções que são de
interesse nacional’, alegou.
Na visita ao cineteatro de Mangualde, um edifício que se encontra degradado em pleno coração da cidade, e que vai ser alvo de obras de requalificação que rondam
os 1,2 milhões de euros, como adiantou o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O autarca explicou ainda que o município adquiriu o
Cineteatro Império por cerca de 230 mil euros. ‘Vamos lançar o concurso nos próximos meses com o Portugal 2020 disponível’, declarou o edil mangualdense. O
edifício fechado desde 1984, vai manter a sala principal com as mesmas dimensões, tendo capacidade para 400 pessoas. Serão ainda criadas salas de ensaio e
multiusos.

CÂMARA DE NELAS PROMOVE PAGAMENTO DO NOVO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO DOS BOMBEIROS DE CANAS DE SENHORIM NO VALOR DE
40.166,28€
23.03.2016 - SITE OFICIAL DA CMN

O Presidente da Câmara Municipal de Nelas formalizou o pagamento do valor de 35.666,28€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de
Senhorim com a assinatura de um Protocolo que encerra os compromissos assumidos durante o ano de 2014 e 2015 e cujo montante total para a requalificação
do refeitório e construção de um novo auditório, orçou em 40.166,28€.
Desta forma, a Câmara assegurou a obra de construção do auditório e do refeitório, contribuindo para a melhoria das condições sociais e de trabalho dos
Bombeiros de Canas de Senhorim, com a criação de novos espaços que permitem maior interação com a comunidade, nomeadamente através da cedência do
Auditório para a realização de atividades culturais promovidas não só pela Corporação, mas também por outras Instituições conforme foi já protocolado.
Para além do subsídio atribuído, a Autarquia disponibilizou também mão de obra e técnicos para a realização das obras, e ainda no âmbito das atividades culturais
que foram já desenvolvidas no referido Auditório, inaugurado em 29 de janeiro 2016, tendo a Câmara custeado inteiramente os espetáculos de teatro abertos a toda
a população em montante superior a 1400€.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO INVESTE EM LUMINÁRIAS LEDS
21.03.2016 - SITE OFICIAL DA CMPC

A Autarquia de Penalva do Castelo com vista à diminuição da fatura energética na iluminação pública, que representa cerca de 4% do orçamento municipal, um
valor liquido que ronda os 310 000,00€ e depois de um estudo feito para a eficiência energética, optou por colocar iluminação de tecnologia LED, substituindo as
luminárias de grande consumo e de baixa eficiência.
A intervenção, realizada contemplou cerca de 692 luminárias, com lâmpadas de mercúrio e sódio, 250W e 150W por 38W e 27W tecnologia LED de cor branconeutro, representa um investimento de 149.177,46€ + IVA, comparticipado em 85% pelo Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT).
A eficiência energética consta como um eixo prioritário do programa comunitário “Portugal 2020”, pelo que o atual executivo aproveitará esta oportunidade para
proceder a substituição das atuais lâmpadas, pela nova tecnologia LED na totalidade do concelho, caso a respetiva candidatura seja elegível.
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